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 أمانة المجالس واللجان 

 مجلس الكلية محضر اجتماع
 2016/2017" للعام الجامعي  عاشرةال" الجلسة 

  11/6/2017الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

 ألحردايروم  ظهرر الثانية عشرروذلك في تمام الساعة  2016/2017" للعام الجامعي العاشرةعقد مجلس الكلية "جلسته 
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمرد جمال الدينئاسة أ.د/ بر  11/6/2017الموافق 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطــــالب     ر أ.د/ نانسي يوسف أسعد
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئــــة     ر أ.د/ محمود عبد العزيز قورة

 ـوثــــالكلية للدراسات العليا والبحـــــــوكيل      ر أ.د/ محمد أحمد سامي قنديل 
 رئيس قسم عالج األورام والطب النووي      ر أ.د/ خالد كمال الدين عبد العزيز
 ـالــــــاألطفــــقسم طب  رئيس    ر أ.د/ فادي محمد حسين الجندي 

 رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيد     ر أ.د/ أيمن عبد القادر شبانه 

 ةرئيس قسم األمراض المتوطنــــــــ      عاطف أبو السعود علىأ.د/  ر
 رئيس قسم التخدير والعناية المركـــزة     ر أ.د/أحمد عبد الرؤوف متولي 

  رئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــة     أحمد ربيع العربجي ر أ.د/ 
 وعية الدمويـــةرئيس قسم أمراض القلب واأل      أ.د/هالة السيد محفوظـ 

 قسم الصحة العامة وطب المجتمــع رئيس    أميمه أبو الفتح محمد محروسر أ.د/ 
 ةــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ    ر أ.د/ فاطمة النبوية عبد الهادي الصفتى

 ةــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي     ر أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراوي 
 رئيس قسم الجراحـــــــة العامـــة     ف عبد الهادي عبد العزيزر أ.د/ أشر 

 ة العيـــــــــنـــــرئيس قسم طب وجراح     هدى محمد كامل السبكير أ.د/ 
 ـةـاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا     ر أ.د/ روحية حسن العدل 

 ة ـــــــرئيس قسم األشعة التشخيصيـ    ر أ.د/ محمد صالح الدين الزواوي 
   ـةـــالحيويـــــــــرئيس قسم الكيمياء        مها أحمد فتحي حمودةر أ.د/
 قسم الطفيليــــات  رئيس     وفاء محمد إبراهيم القرشر أ.د/ 
    قسم جراحة التجميل والحــــروق  رئيس     طارق فؤاد عبد الحميد كشكر أ.د/ 
 م األنف واألذن والحنجـــــرةرئيس قس     عصام عبد الونيس بحيري ر أ.د/ 

  رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة      ر أ.د/ عالء حسن مرعي
  الصدرية والتدرن رئيس قسم األمراض       محمد بكر رمضانر أ.د/ 

  ةــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي     ر أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين 
 ــا ــالباثولوجيـــــــــرئيس قسم      السميع عيادهيام عبد  ر أ.د/

 الفسيولوجيـــــارئيس قسم      ر أ.د/هشام أحمد ضياء عبد الرازق 
  رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــل     ر أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان 

 ةــــــالطبية والمناع رئيس قسم الميكروبيولوجيا     د/ أمل فتح هللا عبد الرحيم مقلدأ.ر 
 رةــــــــــــــــقائم بعمل رئيس قسم طب األس    ر   د/ هالة محمد المصيلحي شاهين 

  ـدرـــــــقائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والص     ر   د/عمرو محمد عبد الحفيظ 
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  ةــــــــكيإلكلينيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا     ر   د/ مها محمد على البطش 
 رةــاألســأستاذ متفرغ بقسم طب         ر أ.د/ تغريد محمد فرحات

 أستاذ متفرغ بقسم الطفيليــــات     ر أ.د/نشأت السيد عبد المنعم
    امــــــأستاذ بقسم جراحة العظـ      ر أ.د/هشام محمد زكي الموافي

  ةـالعامــطنة اأستاذ بقسم الب     عبد هللا عبد العزيز بهنسيأ.د/ر 
 أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة     ر أ.د/ مأثر كامل عبد السالم الشافعي

 روق ـأستاذ بقسم جراحة التجميل والحــ     ر أ.د/ محمد أحمد مجاهررد
 ةـــأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويـ      ر أ.د/ والء فريد عبد العزيز

 ةـــــــأستاذ متفرغ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي     ر أ.د/ سامي عبد الهادي حماد
 ةـــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسيــــ     أ.د/ وفيق محمود حسن الشيخ ر

  ةـاألشعة التشخيصيــــأستاذ بقسم      ر أ.د/محمد عبد العزيز معالي 
 اـــــــولوجيـأستاذ بقسم الفسي      ر أ.د/محمد عبد الفتاح بندارى 
 ابـــــأستاذ بقسم جراحة المخ واألعص      ر أ.د/عصام الدين جابر صالح

  رةـــــــــأستاذ بقسم األنف واألذن والحنج      ر أ.د/أيمن عبد العزيز أبو العنين
 اءـــأستاذ بقسم التوليد وأمراض النســـــ     ر أ.د/زكريا فؤاد زكريا سند 

 وي و ــــأستاذ بقسم عالج األورام والنـــ     توح السيد ر أ.د/ محمد أبو الف
  ـعـأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ     ر أ.د/صفاء عبد الفتاح بدر
  رةـــــأستاذ متفرغ بقسم األنف واألذن والحنجـ     ر أ.د/ محمد قمر الشرنوبي 

 عـة وطب المجتمــأستاذ بقسم الصحة العام     ر أ.د/ محمود السيد أبو سالم 
 اـبقسم الهستولوجيــأستاذ متفرغ      ر أ.د/ سامي الحسيني عطية 
   نـأستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العيــ     ر  د/ هشام محمد فؤاد المزار 

 مدرس بقسم جراحة المسالك البوليــة    ر  د/ محمد مرزوق عبد المقصود   
إلدارة رئيس او أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن   بد الوهاب خميسر أ.د/ أحمد عامر عكل من : * وتم دعوة 

 المركزية بالمستشفيات الجامعية
 الحيوية )مدير وحدة الجودة بالكلية( ءأستاذ مساعد بقسم الكيميا  ر د/ رانيا محمد عزمي الشاذلي

 

 * واعتذر عن عدم الحضور كل من :
 أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولية ر أ.د/أسامة عبد الوهاب عبد الجواد     ةـــالمسالك البوليـــــ رئيس قسم جراحة ر أ.د/ سلطان محمد سلطان

 * وقد تغيب كل من :
   رئيس قسم الهستولوجيا ر أ.د/ مها السيد محمد    رئيس قسم جراحة العظــــــامر أ.د/ السيد مرسي زكي ر

      اإلكلينيكيـــــــة أستاذ متفرغ بقسم الباثولوجيا ر أ.د/ سامية حسن قنديل  حة المخ واألعصــــاب رئيس قسم جرا ر أ.د/ عادل محمود حنفي 
  أستاذ متفرغ األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة ر أ.د/ماجدة مصطفي حجاج  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعــةأستاذ متفرغ بقسم  أحمد بكر محمود ر أ.د/
  أستاذ بقسم األمراض المتوطنة محمد عالء الدين نوح أ.د/ر    أستاذ بقسم طب وجراحة العين  صطفي كمال نصار م ر أ.د/

 درن ـــأستاذ بقسم األمراض الصدرية والت ر أ.د/أمل أمين عبد العزيز  أستاذ بقسم التشريح واألجنـــةر أ.د/مصطفي محمود الحبيبي 
    أستاذ بقسم طــــب األطفـــــال ر أ.د/ أحمد أنور عطية خطاب والعناية المركزة أستاذ بقسم التخدير  أ.د/خالد موسي محمود أبو العنينر 

      أستاذ بقسم الجراحة العامــة    ر أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي ا ــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ أسماء جابر عبده الصعيدي ر أ.د/
 أستاذ متفرغ بقسم الجراحة العامـة ر أ.د/ سعيد إبراهيم المالح  أستاذ بقسم الهستولوجيار أ.د/ ماجدة أحمد محمود منصور 

  أستاذ مساعد بقسم التخديـــــــر  ر د/ ياسر إبراهيم فتحي أستاذ متفرغ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويــةر أ.د/ سعيد شلبي منتصر 
    نقيب أطباء المنوفيـــــــــة ر أ.د/ حسين أحمد ندا  لعين مدرس بقسم طب وجراحة ار  د/ نرمين محمود بدوي 

 مدير شركات العربي ر أ.د/ ممدوح محمود العربي   رئيس األكاديمية الطبية العسكريةر اللواء/ أحمد حسن فوزي التاودي 
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رحيم " رحمن الهللا العميد الكلية ورئيس المجلس بذكر " بسم  أحمد أحمرد جمال الدين* واستهل الجلسة السيد أ.د/ 
 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الثم رحب سيادته بالسادة الحضور أعضاء 

 
منيرا متودعاهم لحضور اإلفطار الجماعي في المطعرم المركرزي شهر رمضان الكريم ب* ثم هنأ سيادته السادة الحضور 

 .ارصرنا الحبيبة بالرخاء واالستقر لبركات وعلى ممن هللا عز وجل أن يعيده على األمة اإلسالمية جميعا باليمن وا
 
 على النحو التالي :في عرض الموضوعات المدرجة بجدول األعمال سيادته ثم بدأ  *

 

 أوال : المصادقات :
 1002/10/6/2017الموضوع رقم 

ق الموافــ األحــديــوم  والمنعقــدة 2016/2017للعــام الجامعــة " لتاسررعةاالمصررادقة علررى محضررر اجتمررال مجلررس الكليررة " الجلسررة 
 . 1001/9/5/2017حتى  882/9/5/2017والمتضمنة القرارات من  14/5/2017

 : القــــرار 

 المصادقة
 3100/10/6/2017الموضوع رقم 

 .بالتفويض عن مجلس الكلية  المصادقة على موضوعات العالقات الثقافية التي وافق عليها أ.د/عميد الكلية
  القــــرار:
 : ... ويرفع للجامعة . المصادقة على

ضــور المــدرس بقســم الجراحــة العامــة بالكليــة إلــى لنــدن بــ نجلترا لح د/ محمررد عبررد الجليررل حفنرري البلشرري الموافقررة سررفر 
 2أغسـطس حتـى  29تنظمه جمعية التنظـيم الـدولي لجراحـات السـمنة فـي الفتـرة مـن مؤتمر التنظيم الدولي لجراحات السمنة والذي 

  فقة الجامعة حيث يوجد لسيادته بحث مقبول بالمؤتمر .على ن 2017سبتمبر 
 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
 4100/10/6/2017الموضوع رقم 

لثالثـاء اوالمنعقدة يوم  2016/2017" للعام الجامعي الثامنة" الجلسة  الدراسات العليا لجنةإحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 .  9/5/2017الموافق 
  :ـرارـالقــ

 حاطة المجلس علماإ
 1005/10/6/2017الموضوع رقم 

 األحـــدوالمنعقـــدة يـــوم  2016/2017" للعـــام الجـــامعي التاســـعة" الجلســـة  المكتبرررات لجنرررةإحاطـــة المجلـــس علمـــا بمحضـــر اجتمـــاع 
 . 4/6/2017الموافق 
  :ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 6100/10/6/2017الموضوع رقم 

وم والمنعقــدة يــ 2016/2017" للعــام الجــامعي  التاســعة" الجلســة  لجنررة العالقررات الثقافيررةاع إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــ
 . 4/6/2017الموافق  األحد

  :ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 7100/10/6/2017الموضوع رقم 

 2016/2017معي " للعـــام الجـــاالثالثـــة عشـــر"الجلســـة لجنرررة مراجعرررة األبحرررا  العلميرررة إحاطـــة المجلـــس علمـــا بمحضـــر اجتمـــاع 
 . 24/5/2017الموافق  ربعاءيوم األوالمنعقدة 

  :ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 8100/10/6/2017الموضوع رقم 



   11/6/2017األحد الموافق المنعقدة يوم  2016/2017للعام الجامعي العاشرة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

4 

 
 

يوم  والمنعقدة 2016/2017" للعام الجامعي التاسعة" الجلسة لجنة شئون التعليم والطالب إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 . 4/6/2017األحد الموافق 

  :ـرارـــالق

 إحاطة المجلس علما
  

 : الموضوعات المؤجلة : لثاثا
 9100/10/6/2017الموضوع رقم 

اإلدارات الموافقة على شراء ثال  برامج سروفت ويرر لتطروير العمرل بر ـ بشـأن مدير وحدة ضمان الجودة بالكليةد/ عرض خطاب 
 نامج التدريب اآلتية :  برنامج الدراسات العليات ررر برنامج الخريجين  ررر بر 

 و تم عرض تقارير فرق المعايير وأخر المستجدات والمعوقات التي تواجههم والمطلوب في الفترة القادمة .
  :ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  يفوض أ.د/ عميد الكلية
 

 :  موضوعات أخري : رابعا
 1010/10/6/2017الموضوع رقم 

رفين والمشرالقسم  رئيسر بشأن موافقة  أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة ورعاشأبو هادي صالح  /الطلب المقدم من دعرض 
ي فري حي  أنه قرد قرام بقيقراف التسرجيل لمردة عرام تنتهربناء علي طلب المشرف الرئيسي تسجيل البروتوكول الخاص به على 

 . حاليأبريل ال
  :ـرارـالقــ

 عدم الموافقة
 1110/10/6/2017الموضوع رقم 

 17/5/2017بترراريخ  1001مرردير عررام الشررئون القانونيررة بالجامعررة ر بشررأن قرررار أ.د/ رئرريس الجامعررة رقررم  عرررض خطرراب أ /
ي فررالجامعيررة أ.د/ عميررد الكليررة ورئرريس مجلررس إدارة المستشررفيات لتفررويض  2015لسررنة  883باسررتمرار العمررل بررالقرار رقررم 

تسرم منهرا يكرل فري دائررة اختصاصره عردا مرا  األخررى الجهرات  التوقيع علي العقود التي تبرمها الجامعة ووحداتها المختلفة مرع
 . فينعقد االختصاص بشأنها للسيد أ.د/ رئيس الجامعةالعامة للشئون القانونية  اإلدارةبأهمية خاصة تقدرها 

  :ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علما
 2101/10/6/2017الموضوع رقم 

جرررامعي فررري جلسرررتها التاسرررعة للعرررام الموافقرررة لجنرررة المكتبرررات ر بشرررأن  مرررذكرة أ.د/ وكيرررل الكليرررة للدراسرررات العليرررا والبحرررو 
 . علي صيانة وتحدي  مبني المكتبة 4/6/2017والتي عقدت يوم األحد الموافق  2016/2017
  :ـرارـالقــ

 الموافقـــــة
 

 1013/10/6/2017الموضوع رقم 

 عرض واعتماد على النحو التالي : الموافقة على ـ بشأن مدير وحدة ضمان الجودة بالكليةد/ عرض خطاب 
 والمسئول عن معيار التخطيط االستراتيجي لتقرير المعيار المدرس بقسم جراحة القلب والصدرر عرض د/ محمد حجاج 1

 وأخر المستجدات .
مــن قبــل الهيئــة القوميــة  (NARS)تحــديث للـــ  ألخــرالمــدرس بقســم األنــف واألذن والحنجــرة  ررر عرررض د/ أحمررد حمرردان2

 ن جودة التعليم واالعتماد .لضما
 الموافقـــــــــة ... ويرفع للجامعة :ـرارـالقــ

 : موضوعات شئون التعليم والطالب :خامسا
 4110/10/6/2017الموضوع رقم 
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ور د 2016/2017للعـام الجـامعي تشكيل لجان الممتحنين الموافقة على  بشأنعرض خطاب أ.د/ رئيس قسم التشريح واألجنة ر 
 على النحو التالي :للفرقتين األولي والثانية  2017مايو 

 الفرقة الثانية الفرقة األولي
 رئيس القسم أ.د/ فاطمة النبوية  عبد الهادي رئيس القسم أ.د/ فاطمة النبوية  عبد الهادي
 أستاذ مساعد د/ هناء زكريا نوح أستاذ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي

 أستاذ مساعد د/ وائل بدر محي الدين الخولي أستاذ مساعد د/ عبير السيد الميهي
 أستاذ مساعد د/ عبير السيد الميهي أستاذ مساعد د/ نيفين محمد الشريف حفظي

  :ـرارـالقــ

 الموافقــــــــــــــــــــــــــــــــة
 5110/10/6/2017الموضوع رقم 

للعـام  الثرةنة لوضرع األسرئلة الخاصرة بطلبرة الفرقرة الثلجتشكيل الموافقة على  بشأنعرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الباثولوجيا ر 
 على النحو التالي :2016/2017الجامعي 
 أستاذ  ـــ أ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد   أستاذ  ـــ أ.د/ نانسي يوسف أسعد 

 أستاذ   ـــ أ.د/ رحاب منير سمكة  رئيس القسم ـــ أ.د/ هيام عبد السميع عياد
  :ـرارـالقــ

 ــــــــــــــــــــــــــــةالموافقـ
 6110/10/6/2017الموضوع رقم 

لعام الجامعي لللفرقة الثالثة لجان الممتحنين للتشكيل الموافقة على إضافة  بشأنعرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الفارماكولوجيا ر 
 على النحو التالي :2016/2017

 طنطا مدرس فارماكولوجيا بكلية طب  د/ معالي عبد المعبود أحمد  
 مدرس فارماكولوجيا بكلية طب طنطا     د/ محمد فتحي 
  :ـرارـالقــ

 الموافقــــــــــــــــــــــــــة
 7110/10/6/2017الموضوع رقم 

لطبري وتنميرة امركرز تطروير التعلريم لجران عتمراد تشركيل االموافقـة علـى  بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعلريم والطرالب ر 
ـ م الطالبـي ـــتطـوير طـرق التقـويم ــــ الـدع متضمن طالب من جميع الفـرق الدراسـية )التخطـيط ـــــ تطـوير المنـاه  ـــــ بشريةالموارد ال

 تطوير المحاضرات ـــ التعليم اإللكتروني ــــ القيم والرعاية الصحية ـــ التدريب ـــ البحوث( .
 :ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقـــــــــة

 8110/10/6/2017وضوع رقم الم

ميرد أحمرد تصرويب نتيجرة الطالرب/ عمررو هشرام عبرد الحالموافقـة علـى  بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعلريم والطرالب ر 
دور نوفمبر  بنتيجة المجمول التراكمي 2013/2014خريج الكلية دور نوفمبر  بنتيجة الفرقة الخامسة دور أول للعام الجامعي 

إلرى  درجرة 18درجرات طرب األطفرال بمجمرول  4درجة فري مرادة الباطنرة وفروعهرا    14إضافة الزيادة في المادتين  ...2015
 بتقدير ممتاز . 5594بتقدير ممتاز بدال من  5612المجمول التراكمي ليصبح 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 9110/10/6/2017الموضوع رقم 

 تصــحيح أوراق إجابــة الفرقــة الرابعــة مــادةمسررئولين عررن تحديررد  بشــأنم الطررب الشرررعي والسررموم ر عرررض خطرراب أ.د/ رئرريس قسرر
 وهم : الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية 

 أستاذ مساعد  عزة وجيه زناتيد/   ــــ    رئيس القسم  ــــ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين 
 أستاذ مساعد د/ مفرح محمد حجازي  ــــ    أستاذ مساعد  ــــ   د/ أميرة محمد الصعيدي
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 مدرس  ــــ   د/ عال عبد الهادي منصور   مدرس  ــــ   د/أحمد كمال الدين الفقي 
 مدرس  ــــ   د/ ستهم السيد العجمي   مدرس  ــــ   د/ فاطمة شعبان قنديل
 مدرس  ــــ   د/ شيرين رجب سليمة   مدرس   ــــ   د/ ريهام حسن الفرعوني

  :رارــالقــ

  الموافقـــــــــــــــــــــــة
 2010/10/6/2017الموضوع رقم 

لعـام للمرحلرة البكرالوريوس لجان الممتحنرين الموافقة على تشـكيل  بشأنعرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الطب الشرعي والسموم ر 
 .2016/2017الجامعي 

  :ـرارـالقــ

 الموافقــــــــــــــــــــة
 1102/10/6/2017الموضوع رقم 

أسرئلة  اللجنرة المسرئولة عرن وضرعالموافقة على تشكيل  بشأنر الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم 
 على النحو التالي :2016/2017للعام الجامعي االمتحان النظري للفرقة الثالثة 

 رئيس القسم   ـــ أ.د/ أمل فتح هللا مقلد 
 أستاذ    ـــ أ.د/ نيرة أحمد عيسي

 أستاذ  ـــ أ.د/ ناهد عبد الغني الراجحي
  :ـرارـالقــ

 الموافقــــــــــــــــــــة
 1022/10/6/2017الموضوع رقم 

بيـرة ال قاعـة تصـوير االمتحانـات فـي حاجـة إلـى ماكينـة تصـوير أخـري ك بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعلريم والطرالب ر 
 فـرق الالدقيقـة وذلـك لكثـرة أعـداد أوراق االمتحانـات حيـث أن القاعـة تعمـل علـى التصـوير لجميـع  نسخة فـي 90تقل العمل بها عن 

 لدراسات العليا .الطالب وأيضا على تصوير امتحانات الدراسية ل
  :ـرارـالقــ

    ... ويرفع للجامعة الموافقة على الدعم من صندوق البحوث بالجامعة
 

 
 

 دريس:: موضوعات شئون هيئة الت  ساساد
 2310/10/6/2017الموضوع رقم 

نايــة التخــدير والعالمــدرس بقســم  أشرررف أبررو الحسررن عبررد اللطيررف /دن الموافقررة علررى تعيرريـ بشــأن  مررذكرة شررئون هيئررة الترردريس
 . بذات القسم والكليةمساعد  أستاذلشغل وظيفة  المركزة بالكلية

  :ـرارـالقــ
 اعدين .. ويرفع للجامعةالموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المس

 4102/10/6/2017الموضوع رقم 

جيــا الباثولو بقســم  المســاعد األســتاذ منررى أحمررد أحمررد الشررافعي /ن دالموافقررة علررى تعيرريـ بشــأن  مررذكرة شررئون هيئررة الترردريس
 .بناءا على قرار اللجنة العلمية  بذات القسم والكلية)أمراض دم( أستاذ لشغل وظيفة  بالكليةاإلكلينيكية 

  :ـرارـالقــ
 .. ويرفع للجامعة الموافقة على مستوي األساتذة

 1025/10/6/2017الموضوع رقم 

يــة أمــراض القلــب واألوعالمــدرس بقســم  عرروني جمررال سررالم شررلبي /ن دالموافقررة علررى تعيرريـ بشــأن  مررذكرة شررئون هيئررة الترردريس
 . أستاذ مساعد بذات القسم والكليةلشغل وظيفة  الدموية بالكلية

  :ـرارــالقـ
 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة

 1026/10/6/2017الموضوع رقم 
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ل وظيفـة لشـغ التشريح بالكليةالمدرس بقسم نهي محيي السيد عيسي  /ن دالموافقة على تعييـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 تاريخ مرور خمس سنوات على وظيفة مدرس . 25/6/2017تعينها حتى على أن يؤجل  أستاذ مساعد بذات القسم والكلية

  :ـرارـالقــ
 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة

 1027/10/6/2017الموضوع رقم 

لشـغل  ليـةاألطفـال بالكطـب المـدرس بقسـم  سامح عبد هللا عبد النبري /ن دالموافقة على تعييـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . أستاذ مساعد بذات القسم والكليةوظيفة 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة
 1028/10/6/2017الموضوع رقم 

 الموافقة على تعيين كل من :ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 الباثولوجيا اإلكلينيكية بقسم مدرس ال  أماني صالح محمود خليفة /دررر 
 الباثولوجيا اإلكلينيكية بقسم المدرس   أمال عبد الرسول سليمان /دررر 

 .بذات القسم والكليةأستاذ مساعد بالكلية لشغل وظيفة 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 9210/10/6/2017الموضوع رقم 

حة جرابقسم  عدالمدرس المسا باهر محمد عبد الرؤف سالمان /الطبيبفقة على تعيين المواـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .من طب المنوفية على درجة الدكتوراه  بذات القسم والكلية نظرا لحصوله بالكلية لشغل وظيفة مدرسالمسالك البولية 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 3010/10/6/2017الموضوع رقم 

 ولوجيا الفسيقسم ب المدرس المساعدهبه فتحي السيد الدمياطي  /ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  ئون هيئة التدريسمذكرة ش
 .من طب المنوفية على درجة الدكتوراه  بذات القسم والكلية نظرا لحصولها بالكلية لشغل وظيفة مدرس

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1310/10/6/2017الموضوع رقم 

 العامةجراحة لابقسم  المدرس المساعدنبيل فوزي محمد  أحمد /الطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .من طب المنوفية على درجة الدكتوراه  بذات القسم والكلية نظرا لحصوله بالكلية لشغل وظيفة مدرس

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 2103/10/6/2017موضوع رقم ال

ألذن األنف وا بقسم المدرس المساعدمحمد عبد الحكيم خليفة  /الطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .من طب المنوفية على درجة الدكتوراه  بذات القسم والكلية نظرا لحصوله بالكلية لشغل وظيفة مدرسوالحنجرة 

  :ـرارـالقــ

 فقة .. ويرفع للجامعةالموا
 3103/10/6/2017الموضوع رقم 

 نساءوأمراض ال التوليدبقسم  المعيدمحمد توفيق عبد الرحمن  /الطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية بذات القسم والكلية نظرا لحصوله بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعد

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1034/10/6/2017الموضوع رقم 
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العصبية  األمراضبقسم  ةالمعيدشيري سليم فوزي عازر  /ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . الماجستير من طب المنوفية على درجة ابذات القسم والكلية نظرا لحصوله بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعدوالنفسية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1035/10/6/2017الموضوع رقم 

ل بالكلية لشغ التشريحبقسم  ةالمعيدمروة عبد الرسول عمر  /ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية بذات القسم والكلية نظرا لحصولها وظيفة مدرس مساعد

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1034/10/6/2017الموضوع رقم 

 الموافقة على تعيين كل من :ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 التوليد وأمراض النساء بقسم  المعيد  محمد صبري أحمد رواش /الطبيبررر 
 التوليد وأمراض النساء بقسم  ةالمعيد   سارة مختار نصار /ةالطبيبررر 

 . على درجة الماجستير من طب المنوفية امبذات القسم والكلية نظرا لحصوله بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعد
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 3510/10/6/2017الموضوع رقم 

 لمدة عام  بالكلية ريحالتشبقسم  األستاذ أحمد سعيد ذو الفقارد/ أ.ارة الموافقة على تجديد إعـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  سابع

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 3610/10/6/2017الموضوع رقم 

األنف سم بقلمساعد ااألستاذ  مسلم عارة د/ تامر عبد السميع إسماعيلالموافقة على تجديد إـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  سادسلمدة عام بالكلية  واألذن والحنجرة

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 3710/10/6/2017الموضوع رقم 

ح بالكلية م التشريالمدرس بقسالموافقة على تجديد إعارة د/ أسماء سعيد عبد المنعم عيسوي ـ بشأن  سمذكرة شئون هيئة التدري
 . 1/8/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  رابعلمدة عام 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 3810/10/6/2017الموضوع رقم 

يح بالكلية قسم التشر األستاذ المساعد بالموافقة على تجديد إعارة د/ جيهان فاروق العقباوي ـ بشأن  لتدريسمذكرة شئون هيئة ا
 . 1/8/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  ثانيلمدة عام 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 3910/10/6/2017الموضوع رقم 

ة وجيا بالكليم الباثولاألستاذ المساعد بقسالموافقة على تجديد إعارة د/ محمد أحمد التحمودي ـ بشأن  هيئة التدريس مذكرة شئون 
 . 20/8/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  رابعلمدة عام 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 4010/10/6/2017الموضوع رقم 
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يد وأمراض سم التولالمدرس بقالموافقة على تجديد إعارة د/ السيد أحمد عبد الكريم الشامي ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 16/7/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  رابعلمدة عام النساء بالكلية 

   : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 4110/10/6/2017وع رقم الموض

 يرالتخدقسم ب األستاذ المساعد هشام محمد صالح السعيدالموافقة على تجديد إعارة د/ ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 31/5/2017اعتبارا من  بدولة اإلمارات العربية المتحدةبدون مرتب للعمل  عاشرلمدة عام بالكلية 
   : ـرارـالقــ

 للجامعة  الموافقة .. ويرفع
 4210/10/6/2017الموضوع رقم 

الكلية لتخدير باالمدرس بقسم الموافقة على تجديد إعارة د/ أشرف أبو الحسن عبد اللطيف ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 16/6/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  ثامنلمدة عام 

   : ـرارـالقــ
 ويرفع للجامعة الموافقة .. 

 
 3104/10/6/2017الموضوع رقم 

لمدة كلية بال فيلياتالط األستاذ بقسممني محمد كامل السبكي د/ أ.الموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017اعتبارا من  بجامعة مؤتة بالمملكة األردنية الهاشميةبدون مرتب للعمل رابع  عام

   : رـراـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 1044/10/6/2017الموضوع رقم 

ي الباثولوج بقسمالمساعد األستاذ الموافقة على تجديد إعارة د/ شيرين فؤاد طه يونس ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017اعتبارا من  بالمملكة العربية السعوديةرابع بدون مرتب للعمل  لمدة عامبالكلية 
   : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 1045/10/6/2017الموضوع رقم 

لمدة  بالكلية جيالفسيولو  بقسمالمدرس  محمد علي محمد زايدالموافقة على تجديد إعارة د/ ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017اعتبارا من  بالمملكة العربية السعوديةبدون مرتب للعمل  ثاني عام

   : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 1046/10/6/2017الموضوع رقم  

مياء قسم الكيالمدرس بالموافقة على تجديد إعارة د/ أماني عبد الحكيم إبراهيم صالح ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017ارا من بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتب لثثا لمدة عامالحيوية بالكلية 

   : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 1047/10/6/2017الموضوع رقم 

ثولوجي قسم البابالمدرس الموافقة على تجديد إعارة د/ نهي محمد نور الدين أحمد القاضي ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017لسعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية ا لثثا لمدة عامبالكلية 
   : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 1048/10/6/2017الموضوع رقم 

 الطبية ء الحيويةالكيمياأستاذ بقسم الموافقة على تجديد إعارة أ.د/ إيمان سري عبد هللا ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017مل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للع في إطار العام الثامنبالكلية 
   : ـرارـالقــ



   11/6/2017األحد الموافق المنعقدة يوم  2016/2017للعام الجامعي العاشرة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

10 

 
 

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 1049/10/6/2017الموضوع رقم 

مدة لالكلية ب طب األطفالالمدرس بقسم الموافقة على تجديد إعارة د/ دعاء محمد عليان ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بجامعة الملك فيصل بدون مرتب للعمل  رابع عام

   : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 1050/10/6/2017الموضوع رقم 

سم بق أستاذ مساعد مليك الموافقة على تجديد إعارة د/ نهلة علي عبد الوهابـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
بارا من بالمملكة العربية السعودية اعتبجامعة اإلمام بن سعود ثاني بدون مرتب للعمل  لمدة عاملية بالك االميكروبيولوجي

1/8/2017 . 
   : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 1051/10/6/2017الموضوع رقم 

 يولوجياالميكروب بقسم اذ المساعداألست عماد محمد أحمد عيدالموافقة على تجديد إعارة د/ ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  خامس لمدة عامبالكلية 
   : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 1052/10/6/2017الموضوع رقم 

 بيةلحيوية الطاالكيمياء المدرس بقسم الرفاعي الموافقة على تجديد إعارة د/ عبير أحمد ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/7/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  لثثا لمدة عامبالكلية 
   : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 1053/10/6/2017الموضوع رقم 

 التشريحسم بق تفرغمأستاذ .د/ ناريمان عبد الرحمن عبد الفتاح الموافقة على تجديد إعارة أـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بجامعة نجران بدون مرتب للعمل  سابع لمدة عامبالكلية 
   : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 1054/10/6/2017الموضوع رقم 

كلية لعظام بالاالمدرس بقسم جراحة الموافقة على تجديد إعارة د/ محمد أحمد فائق سامي ن ـ بشأ مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/7/2017اعتبارا من  بدولة الكويتبدون مرتب للعمل  سابع لمدة عام
   : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 1055/10/6/2017الموضوع رقم 

لمدة كلية بال اتولوجيالهسبقسم  أستاذ هالة محمد فؤاد المزارد/ أ.على تجديد إعارة  الموافقةـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017اعتبارا من بالمملكة األردنية الهاشمية بجامعة مؤتة سابع بدون مرتب للعمل  عام

   : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 1056/10/6/2017الموضوع رقم 

جراحة طب و قسم بأستاذ متفرغ الموافقة على مد إعارة أ.د/ عبلة محمد عبد المنعم يماني ـ بشأن  يسمذكرة شئون هيئة التدر 
 . 1/8/2017اعتبارا من  العربية السعوديةبالمملكة  الباحةبدون مرتب للعمل بجامعة  تاسع لمدة عامبالكلية  العين

   : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 1057/10/6/2017الموضوع رقم 
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 جرة ألذن والحنالمدرس بقسم األنف واد/ حسام عادل حسين عبد المعطي الموافقة على منح ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . تاريخ قيامه بهابدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من لمدة عام أول  إعارة بالكلية
   : ـرارـالقــ

 امعة الموافقة .. ويرفع للج
 5810/10/6/2017الموضوع رقم 

 بكل من :تحويل األجازة الخاصة الموافقة على بشأن  ـــ مذكرة شئون هيئة التدريس
لمـدة  عـارةإ  إلـي  رعايـة الوالـدةمن  الطبيعي والتأهيلبقسم الطب  مساعدال ستاذاألعسيلي  هبه أحمد جمال موسيد/ ررر 1         
 . 1/7/2017لكة العربية السعودية اعتبارا من ون مرتب للعمل بالممدعام أول ب
للعمـل  لمـدة عـام أول بـدون مرتـب إعـارة إلي مرافقالمدرس بقسم األشعة التشخيصية من ررر د/ مها محمود حنفي سالم 2         

 .التاريخ التالي النتهاء أجازة مرافقة الزوج  8/6/2017بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 
  : رـراـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1059/10/6/2017الموضوع رقم 

ة بالكلي فالطب األطبقسم  المدرس شريف صالح فريد سالمالموافقة على تجديد إعارة د/ ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/6/2017اعتبارا من  بالمملكة العربية السعوديةبدون مرتب للعمل  ثالث لمدة عام
   : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  

 : موضوعات العالقات الثقافية :اسابع
 6010/10/6/2017الموضوع رقم 

سـتاذ أبيع العربجي ر أ.د/ أحمد  الموافقة على قبول االعتذار المقدم من  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
رر والمقـ الكلـي األوروبـي ألمـراض لحضـور المـؤتمر  بأسـبانيا مدريـدعـدم السـفر إلـي  ورئيس قسم الباطنة العامة بالكلية وذلـك عـن

 .وذلك لتعذر الحصول على تأشيرة السفر الخاصة تهعلى نفق 2017 يونيو 6حتى  3عقدة في الفترة  من 
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 1610/10/6/2017الموضوع رقم 

ألسـتاذ بقسـم االموافقرة علرى سرفر أ.د/ هشرام محمرد يسرري أبرو رحمرة   ــ بشـأنللدراسات العليا والبحو   مذكرة أ.د/ وكيل الكلية
 20ن في الفترة م لجراحة المخ واألعصاب الفيدراليةالجمعية  اجتماعلحضور  اسطنبول بتركيابالكلية إلى  جراحة المخ واألعصاب

 . االجتماع دته دعوة لحضورعلى نفقته الخاصة حيث يوجد لسيا 2017 أغسطس 25حتى 
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 2610/10/6/2017الموضوع رقم 

 كل من : مد بقاءالموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 اإلشـرا  بعثـةوعضـو بالكليـة  لتشخيصيةاألشعة ا بقسم  المساعد المدرس هديل عبد السالم محمد إبراهيم عيد /الطبيبةر 1      

 على نفقه اإلدارة العامة للبعثات .24/8/2017اعتبارا من  المشترك بكندا لمدة عام ثان بالخارج 
شـترك الم اإلشـرا وعضـو بعثـة بالكليـة  جراحـة العظـام بقسـم  المـدرس المسـاعد إسماعيل توفيق عبد العزيرز بردرر الطبيب/ 2    

  لمـدة عـام ثـان بالخـارج بجامعـة بولونيـا ب يطاليـا 2012/2017من الخطة الخمسية السابعة  2014/2015لث من بعثات العام الثا
 على نفقه اإلدارة العامة للبعثات .3/5/2017اعتبارا من 

 معة جابوعضو بعثة اإلشرا  المشترك بالكلية  الباثولوجيا بقسم المدرس المساعدر الطبيبة/ نهلة مصطفي فهمي محمد بدر 3   
 على نفقه اإلدارة العامة للبعثات .27/11/2017لمدة عام ثان بالخارج  اعتبارا من برمنجهام ب نجلترا 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 3610/10/6/2017الموضوع رقم 
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بقسـم  لمتفـرغ ااألسـتاذ  نتصررليلري محمرود مد/ أ.الموافقرة علرى سرفر   ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليرا والبحرو  
  24لفترة من افي  الدولي الثاني للكيمياء والهندسة الكيميائية الحيويةمؤتمر البالكلية إلى أسبانيا لحضور  الباثولوجيا اإلكلينيكية

 .على نفقتها الخاصة دون أن تتحمل الجامعة أي نفقات حيث يوجد لسيادتها دعوة لحضور المؤتمر  2017يوليو  26حتى 
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 4610/10/6/2017الموضوع رقم 

 كل من :إحاطة المجلس علما بالتقرير المقدم من  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 بيــةســول بكوريــا الجنو لــى األســتاذ بقســم الجراحــة العامــة وذلــك عــن ســفر ســيادته إ سررليمان عبررد الرررحمن الشررخصد/ *أ.         

علـى نفقتـه الشخصـية وبـدون تحمـل الجامعـة  2017إبريـل  15حتـى  14فـي الفتـرة مـن  لحضور مؤتمر جمعية الجراحين الكوريـة 
 . 2017 مايو 9أي نفقات بالخارج وقد قام بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ 

 فـي مهمـة فيينـا النمسـالصـدر وذلـك عـن سـفر سـيادته إلـى المـدرس بقسـم جراحـة القلـب وا* د/ محمد جمال الردين حجراج         
على نفقته الشخصية وبدون تحمل الجامعة أي  2017 مايو 12حتى  8في الفترة من علمية بحثية للتدريب علي جراحات الصدر 

 . 2017 يونيو 4نفقات بالخارج وقد قام بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ 
  : ـرارـالقــ

 جامعة الموافقة .. ويرفع لل
 5610/10/6/2017الموضوع رقم 

ت حرا  بالجامعرااألب رأي الكليرة فري مشررول التعراون برين مراكرزإبرداء  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليرا والبحرو  
 المصرية العامة ومعهد أفريقيا للشئون الدولية بجنوب أفريقيا .

  :ـرارـالقــ

 تحمل الكلية أي نفقات : .. ويرفع للجامعة على البنود التالية وبدون  الموافقة
 ـ المساعدة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبين1
 ـ تبادل الطالب وطالب الدراسات العليا2
 ـ تبادل الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجهود العلمية3
 ـ تبادل نشاطات التدريس4
 بية ـ أمراض الكبدـ إقامة مشروعات بحثية مشتركة   مجاالت البيولوجيا الط5
 ـ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثين6
 ـ عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل منتظمة ومشتركة 7

 6610/10/6/2017الموضوع رقم 

ألنـف واألذن ايس قسـم أسـتاذ ورئـالموافقة علي حضور أ.د/ جايردب راي  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
ختررار مأسررماء صررالح  /بالطبيبــةرســالة الــدكتوراه الخاصــة  لمتابعــةوالحنجــرة بمستشــفي شــيفيلد التعليمــي بــانجلترا والمشــر  األجنبــي 

 ر علـي نفقـة وزارةبخـالل شـهر سـبتمبالـداخل وذلـك المدرس المساعد بقسم األنف واألذن والحنجرة وعضو بعثـة اإلشـرا  المشـترك 
 طبقا لنظام اإلشرا  المشترك .ــــ العالي التعليم 
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 

 ا:  موضوعات البحوث العلمية :ثامن
 7610/10/6/2017الموضوع رقم 

ريس وهرم علرى الموافقة على تسرجيل أبحرا  للسرادة أعضراء هيئرة الترد ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
  النحو التالي : 

 عدد األبحا  الدرجة القسم االسرررررم م
 1 مدرس الطفيليات سلوي فؤاد عشيبةد/  1
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 1 مدرس طب األطفال دينا عبد الرازق ميداند/  2
 2 أستاذ مساعد الباطنة العامة عالء الدين عبد السالم داوودد/ 3
 2 رسمد التخدير والعناية المركزة أسماء محمد حمزة صدقيد/  4
 4 مدرس طب األطفال وفاء مصطفي محمد أبو الفتوحد/  5
 4 مدرس  طب األطفال د/ نجوان يسري صالح 6
بحث بعد  2منهم  4 أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية د/ وليد محمد فتحي عبد العظيم 7

 التعديل سبق تسجيلهم 
 6 مدرس طب األسرة نورا عبد الهادي خليلد/  8
 1 أستاذ جراحة التجميل والحروق  اليا مفرح السقاأ.د/ د 9

 1 أستاذ التخدير والعناية المركزة أ.د/ خالد موسي محمود أبو العنين 10
  :ـرارـالقــ

 الموافقـة  ... ويرفع للجامعة 
 8610/10/6/2017الموضوع رقم 

 كل من يح ترش الموافقة على ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 األستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق .  ررر أ.د/ داليا مفرح السقا 1
 األستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة   ررر أ.د/ خالد موسي محمود أبو العنين 2

 بالكلية لمكافأة النشر العلمي .
  :ـرارـالقــ

 الموافقـة  ... ويرفع للجامعة 
 9610/10/6/2017الموضوع رقم 

لمســاعد بقســم األســتاذ اترشرريح د/ هالررة سررعيد الربعرري  الموافقررة علررى ـــ بشــأنذكرة أ.د/ وكيررل الكليررة للدراسررات العليررا والبحررو  مرر
 . 2017عال لعام الباثولوجيا بالكلية لجائزة أ.د/ مصطفي بهجت عبد المت

  :ـرارـالقــ

 الموافقـة  ... ويرفع للجامعة 
 7010/10/6/2017الموضوع رقم 

 وليررد عبررد /المقــدم مــن دالمشرررول البحثرري التعرراوني  الموافقررة علررى ـــ بشــأنأ.د/ وكيررل الكليررة للدراسررات العليررا والبحررو  مررذكرة 
 بقسم الباطنة العامة لوحدة المشروعات بالجامعة للحصول على دعم مادي لتنفيذه . األستاذ المساعدالمحسن شهاب الدين 

  :ـرارـالقــ

 ة الموافقـة  ... ويرفع للجامع
 

 : موضوعات الدراسات العليا : تاسعا
 1710/10/6/2017الموضوع رقم 

 عدم تحويل أي طالب مسجل لدرجة الدبلوم إلى عن  مجلس القسم راقر  ـ بشأن رئيس قسم طب األطفالأ.د/  عرض خطاب
عالم الطالب بذلك ولعدم تفادي هذا في الدورات القا  قدم لدرجة ن كل طالب متقرار موقع مإدمة يتم أخذ درجة الماجستير وا 

  . الدبلوم بعدم التحويل إلى درجة الماجستير
  :ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقـة
 2710/10/6/2017الموضوع رقم 

 لدين كامل نهي بهاء ا /بيبةطللمد سنة استثنائي  الموافقة على ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
مقيردة الو  اسرتنفذت أدوار الردخول  ترتمكن مرن دخرول االمتحانرات حير  أنهراحترى  وم طب المناطق الحـارة وصـحتهادبلتخصص 

 . راسبة في مادة التخصصحي  أنها  2016/2017،  2014/2015وتم عمل مد  2010دور أكتوبر 
  :ـرارـالقــ
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 الموافقـة  ... ويرفع للجامعة 
 3710/10/6/2017الموضوع رقم 

علري النحرو  2017دورة أبريرل  يردقكل من لدورة ال إلحاق الموافقة على ـ بشأند/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  مذكرة أ.
  التالي :

 جراحة األذن واألنف والحنجرةدبلوم   ـــ ط/ إسراء إبراهيم محمد محمد جودة
 السمعياتدبلوم    ـــ ط/ ديانا عبد المسيح زكي حنا

 السمعياتدبلوم    هيم محمد خضرـــ ط/ إيمان إبرا 
 السمعياتدبلوم    جوزيف صابر ميخائيل حنا ـــ ط/
 السمعياتدبلوم    رحاب مصطفي سيد محمود ـــ ط/
 جراحة األذن واألنف والحنجرةماجستير   أحمد حلمي السيد محمود زيان ـــ ط/
 لحنجرةجراحة األذن واألنف واماجستير   محمد صبري عبد الواحد يوسف ـــ ط/
 جراحة األذن واألنف والحنجرةماجستير   عبد التواب حسن عبد التواب زيد ـــ ط/
 جراحة األذن واألنف والحنجرةماجستير   عبد الحليم محمد أحمد زعيتر ـــ ط/
 جراحة األذن واألنف والحنجرةماجستير    محمد الشحات عبده الغزالي ـــ ط/
 جراحة األذن واألنف والحنجرةجستير ما   علي كمال محمد أبو أحمد ـــ ط/
 جراحة األذن واألنف والحنجرةماجستير   مصطفي عبد الرحمن سليم أحمد ـــ ط/
 جراحة األذن واألنف والحنجرةماجستير    السيد السعيد إبراهيم الطيري  ـــ ط/
 التخاطبماجستير   أسماء محمد عبد الرازق طعيمه ـــ ط/
 السمعياتماجستير   م عمراننانسي فتحي عبد المنعـــ ط/
 السمعياتماجستير    عال فرج عبد السالم رزق  ـــ ط/
 السمعياتماجستير    هبه مجدي محمد شاهين ـــ ط/
 السمعياتماجستير   شيماء محمد حمدي إبراهيم هندية ـــ ط/
 ماجستير السمعيات حسناء زكريا عبد الفتاح عبد الوهاب  ـــ ط/
 ماجستير السمعيات  ي عبد الحميد بيوميإيمان السيد يح ـــ ط/
 ماجستير السمعيات  منار السيد يحي عبد الحميد بيومي ـــ ط/
 ماجستير السمعيات  أمل فكري شعبان محمد نصار ـــ ط/
 ماجستير السمعيات   عبير ممدوح على محمودـــ ط/
 ماجستير السمعيات  اري  على حسنين محمد الشيمي ـــ ط/
 ماجستير السمعيات  لى مصطفي أبو المجدإيمان ع ـــ ط/
 ماجستير السمعيات   بسنت سامي حامد حافظ ـــ ط/
 دكتوراه جراحة األذن واألنف والحنجرة  سهير رضا محمد على أبو شادي ـــ ط/
 دكتوراه التخاطب   إيمان فتحي السيد الدمياطي ـــ ط/
 دكتوراه السمعيات   أحمد نشأت شعبان حجازي  ـــ ط/

 دبلوم التوليد وأمراض النساء   فاطمة بالل حسين نعيم ط/ ـــ
 دكتوراه طب األطفال   رانيا صالح الدين حسينـــ ط/
 دكتوراه التشريح واألجنة    مروة عبد الرسول عمر  ـــ ط/

 دبلومه مكافحة العدوى    داودمحمد عبد الحميد ـــ ط/ أمل 
  :ـرارـالقــ
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.. .( فقط لكليةاألنف واألذن والحنجرة با بناء وحدة السمعيات بقسمأل التسجيليتم عدم الموافقة و  نسبة للسمعياتالوب) الموافقـة
 ويرفع للجامعة

 4107/10/6/2017الموضوع رقم 

 2017ر أكتوبرريرية دو تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا التح ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 علي النحو التالي : 2016/2017الجامعي للعام 

 حتى 1/10/2017في الفترة من امتحانات الجزء األول ) دبلوم ـــ ماجستير ـــ دكتوراه ( بنظام الساعات المعتمدة  *
19/10/2017. 

ــــ  ير جزء ثانيتنظام قديم ) ماجسو  ) دبلوم ـــ ماجستير ـــ دكتوراه ( بنظام الساعات المعتمدة الثاني امتحانات الجزء  *
 .16/11/2017 حتى 29/10/2017في الفترة من دبلوم ــــ دكتوراه ( 

  :ـرارـالقــ

 الموافقـة  ... ويرفع للجامعة 
 5710/10/6/2017الموضوع رقم 

تخصصـات سرتير دبلروم وماج( 24لعـدد )الموافقة على مد فترة الدراسة  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 .مختلفة 
  :ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة. :  وهم لمدة عام آخرلهم  مد فترة الدراسةالموافقة على 

 ماجستير الجراحة العامة   محمد محمود السيد بخيت ر ط /1
 ماجستير الجراحة العامة   وشبمحمد محمد محمد بل ر ط /2
 ا اإلكلينيكيةماجستير الباثولوجي    رشا عادل محمد المرسير ط / 3
 طب األطفالماجستير    مي أبو النصر البرعى البيومير ط / 4
 ماجستير طب األطفال   محمد مصطفي محمد دبدب ر ط /5
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    مازن محمد ربيع فتحي ر ط /6
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   محمد حمدي مصطفي علي ر ط /7
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    علي الغريب محمد رشيد / ر ط8
 ماجستير أمراض الباطنة العامة    خالد تحسين أحمد جبر ر ط /9

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   محمد سعيد عبد هللا محمد ر ط /10
 ماجستير أمراض الباطنة العامة     يالغبر عماد عدلي  ر ط /11
 ماجستير أمراض الباطنة العامة    مجدي عيسى أحمد ر ط /12
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   أحمد محمود فؤاد محمود ر ط /13
 طب الحاالت الحرجةماجستير    عبد هللا نوار عبد هللا خطاب ر ط /14
 ماجستير السمعيات   أميرة محمد محمود حسنين ر ط /15
 جراحة العظاماجستير م   المعتز باهلل محمد أحمد حسن ر ط /16
 طب الطوارئ ماجستير    مهند حمدي محمد أبو عمر ر ط /17
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   محمود قدري أحمد عبد اللطيف ر ط /18
 ماجستير التوليد وأمراض النساء    سمر محمد طه موسى ر ط /19
 ماجستير طب وجراحة العين   مروة محمد محمود الجندي ر ط /20
 ماجستير طب وجراحة العين   وجيه خلف شحاتة مقار ر ط /21
 ماجستير طب األسرة    هبه هللا مطيع اسحاق ر ط /22
 ماجستير جراحة العظام   أحمد محمد رفعت على  ر ط /23
 دبلوم األشعة التشخيصية   محمود إسماعيل محمود ريحان ر ط /24
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 7610/10/6/2017الموضوع رقم 

جسـتير ودكتــوراه ( درجـة دبلـوم وما8لعــدد )الموافقرة علررى إيقراف القيرد  ــ بشـأنكليررة للدراسرات العليرا والبحررو  مرذكرة أ.د/ وكيرل ال
 تخصصات مختلفة .

  :ـرارـالقــ
  ويرفع للجامعة 000:على النحو التالي إيقاف القيد لهمالموافقة على 

  لظرو  خاصة       1/4/2016لمدة عام     دكتوراه أمراض الباطنة العامة        وليد محمد عبد الحليم  ر ط/1

  لظرو  خاصة       1/4/7201لمدة عام  القلب واألوعية الدمويةدكتوراه أمراض          وليد أحمد محمد حيدر ر ط/2

  صحيةلظرو       1/10/4201لمدة عام     ماجستير الجراحة العامة       محمد محمود السيد بخيت  ر ط/3

  لظرو  خاصة       1/4/7201لمدة عام  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية      ي مد محمد الششتاو وفاء مح ر ط/4

  لظرو  خاصة       1/4/2017لمدة عام  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    هبه خليل عبد الحميد المليجي ر ط/5

  لرعاية الطفل       1/4/2017لمدة عام   اض النساء ماجستير التوليد وأمر         ليلي عمار علي البدري  ر ط/6

 بأثر رجعي       1/10/5201لمدة عام   ماجستير أنف وأذن وحنجرة        محمد فوزي حسيني سحالي ر ط/7

  لظرو  خاصة       1/4/2017لمدة عام   دبلوم األمراض الصدرية والتدرن        مايكل عبد المسيح إبراهيم  ر ط/8

 7710/10/6/2017وع رقم الموض

اجسـتير تخصصـات ( درجـة دبلـوم وم24لعـدد )الموافقة على إلغاء القيد  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 مختلفة .
  :ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة على النحو التاليإلغاء القيد  الموافقة على

 لتجاوز المدة القانونية     الجراحة العامةماجستير   بيتر صبري نظير بدير   ر ط/1
 لتجاوز المدة القانونية     ماجستير الجراحة العامة  محمد حامد محمود جادو  ر ط/2
 لتجاوز المدة القانونية     ماجستير الجراحة العامة معوض محمد معوض عوض ر ط/3
 جاوز المدة القانونيةلت     ماجستير جراحة العظام عمرو محمد عبد العظيم السيد ر ط/4
 لتجاوز المدة القانونية     ماجستير جراحة العظام  محمود عزت عبد الوهاب ر ط/5
 لتجاوز المدة القانونية     ماجستير جراحة العظام  علي عاطف علي صقر ر ط/6
 لتجاوز المدة القانونية     ماجستير جراحة العظام محمد عبد العزيز محمد بيومي ر ط/7
 لتجاوز المدة القانونية     ماجستير جراحة العظام أحمد إبراهيم منصور محمد ر ط/8
 لتجاوز المدة القانونية     ماجستير جراحة العظام   محمود محمد طه ر ط/9

 لتجاوز المدة القانونية     ماجستير جراحة العظام صديص إسالم صديق حسني ط/ ر10
 لتجاوز المدة القانونية     العظامماجستير جراحة   مينا مكين توفيق ر ط/11
 لتجاوز المدة القانونية     ماجستير جراحة العظام مصطفي أبو الحجاج اميم ر ط/12
 لتجاوز المدة القانونية     ماجستير جراحة العظام  مصطفي فهمي كمال ر ط/13
 لتجاوز المدة القانونية     ماجستير جراحة العظام  مصطفي فوزي محمود ر ط/14
 لتجاوز المدة القانونية     ماجستير جراحة العظام  أحمد إبراهيم الدسوقي ر ط/15
 لتجاوز المدة القانونية     ماجستير جراحة العظام النشار أحمد محمود أحمد ر ط/16
 لتجاوز المدة القانونية     ماجستير جراحة العظام  بهاء عبد المجيد بركات ر ط/17
 لتجاوز المدة القانونية     ماجستير جراحة العظام  لد العاالسيد عب إبراهيم ر ط/18
 لتجاوز المدة القانونية     ماجستير جراحة العظام  مصطفي سمير السيد ر ط/19
 لتجاوز المدة القانونية     ماجستير جراحة العظام أحمد صبحي عبد الفتاح ر ط/20
 تجاوز المدة القانونيةل     ماجستير جراحة العظام  عاطف مصطفي بدوي  ر ط/21
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                                                                                                                     لتجاوز المدة القانونية     السمعياتماجستير  نسيمفاطمة إبراهيم محمد  ر ط/22
  لتعديل النيابة  والعناية المركزة التخديرماجستير أماني محمد سامي أحمد ر ط/23
  لظرو  خاصة  دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية  سارة إبراهيم محمد أحمد ر ط/24

 7810/10/6/2017الموضوع رقم 

 ودكتوراه ستير ( درجة ماج2لعدد )الموافقة على تعديل لجنة اإلشراف  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 صصات مختلفة .تخ

  : ـرارـالقــ
 لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 

 ماجستير الجراحة العامة  محمد محمود السيد   /ر ط1
 بالكلية الجراحة العامةقسم مدرس ب   أحمد محمد فوزي د/ بقضافة 

 و الروماتيزم والتأهيلالطب الطبيعي ماجستير     عبد الخالقآية مجدي  /ر ط2
وذلك العتـذار المشـر   الطب الطبيعي و الروماتيزم والتأهيل بالكليةقسم ب أستاذ مساعد  جمال عسيلي هبه أحمدد/  برفع اسم

 علي الرسالة نظرا للسفر للخارج 
 7910/10/6/2017الموضوع رقم 

ــ بشــأنمررذكرة أ.د/ وكيررل الكليررة للدراسررات العليررا والبحررو   الــب لدرجــة ( ط3لعــدد )الكليررة  الررىمررن و علررى نقررل القيررد الموافقررة  ـ
 الماجستير تخصصات مختلفة.

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة : ... لكل من نقل القيدالموافقة على 
  إلى طب المنوفية طنطامن طب    ماجستير جراحة العظام    أحمد محمد علي عزر ط/ 1

  معهد الكبد القوميإلى  المنوفيةمن طب      التشخيصية األشعةماجستير   فيبي أمين سمعان صليبر ط/ 2

 بني سويفإلى طب  المنوفيةمن طب        دبلوم األنف واألذن والحنجرة   مريم فيكتور بطرسر ط/ 3

 8010/10/6/2017الموضوع رقم 

 ة الطبيبيولوجي الميكرو لماجستير االموافقة على تعديل موضول رسالة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 جوهريا ليكون موضوع الرسالة على النحو التالي :غير تعديال هاجر بالل جالل خالف   /للطبيبةوالمناعة 

لعردم تروفر  ... وذلرك جامعرة المنوفيرة أثنراء النوبرات الحرادةالكلبسيال الرئوية في مرضري السردة الرئويرة المزمنرة بمستشرفيات 
 الحاالت .

  : ـرارـالقــ
 ... ويرفع للجامعة الموافقة

 8110/10/6/2017الموضوع رقم 

سرالة ماجسرتير والمناقشرة ر  تشركيل لجنرة الفحرصإعرادة الموافقة علرى  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 لتكون اللجنة علي النحو التالي :الجراحة العامة للطبيب/ محمد عبد المنعم عليوة 

 أستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    أ.د/ شوقي شاكر جادـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــ    فؤاد محمد غريبـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة عين شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس    أيمن شاكر أبو المكارمـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــ    محمد محمد مجاهدـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 الموافقة ... ويرفع للجامعة القــــرار : 

 8210/10/6/2017الموضوع رقم 

ــ بشــأنمررذكرة أ.د/ وكيررل الكليررة للدراسررات العليررا والبحررو   ( رســالة 40عــدد )لالموافقررة علررى تشرركيل لجنررة الفحررص والمناقشررة  ـ
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

 ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة .لمجلة .. قبول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل
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 التوليد وأمراض النساءدكتوراه    هبه فرج محمد منصورر ط/ 1
 اللجنة :

 قسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ ب   ـ أ.د/ أحمد نبيل عبد الحميد
 ـــــــــــةأستاذ مساعد التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ   د/ طارق محمد سيد

 ـــةأستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ محمد إسماعيل صبري 
 وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيجامعة أطب القسم التوليد وأمراض النساء بكلية ورئيس أستاذ    ـ أ.د/ محمد عبد السميع محمد

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه أمراض الباطنة العامة   إيناس صبحي عطية زهرانر ط/ 2

 اللجنة :
 طب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية ال   ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب

 ـــــــــــــــــــــــةــــــــأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ نبيل عبد الفتاح الكفراوي 
 ـــــــــــــــــــــــورةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنصـــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ دينا عبد الحليم شاهين

 امةماجستير أمراض الباطنة الع   أحمد مجدي عيسير ط/ 3
 اللجنة :
 ــــــــــةــبكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم    مصطفي جاب هللا النجارـ أ.د/ 

 بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــةباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأستاذ مساعد بقسم   ـ  د/ عالء الدين عبد السالم داوود
 ـــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــالباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم    إيهاب أحمد عبد العاطيـ أ.د/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة طنطــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ لؤي محمد األحول
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون  

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   محمود السيد الشيخر ط/ 4
 اللجنة :

 ـــــــــــةــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ إيهاب أحمد عبد العاطي

 امـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة طنطـــــــــــــــــــــــــــاأستاذ مساعد بقسم الباطنة الع    ـ   د/ نهي السيد عشيبة
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   محمود صابر عزجولهر ط/ 5

 اللجنة :
 ــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ مصطفي جاب هللا النجار

 ــــةــأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بمعهد الكبد القومي جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــ    ـ أ.د/ محمد عقل راضي
 ـــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــ    ـ  د/ أحمد راغب توفيق

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  مي كمال عبد المجيد باصر ط/ 6
 اللجنة :

 ــــــــةأستاذ ورئيس قسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــ   ـ أ.د/ أحمد ربيع العربجي
 ـــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعــــــــــــــــ    ـ أ.د/ طارق المهدي قورة
 ــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بمعهد الكبد القومي جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــ    ـ أ.د/ محمد عقل راضي

 ستير أمراض الباطنة العامةماج   محمد السيد محمد عمارةر ط/ 7
 اللجنة :

 ــــــــةأستاذ ورئيس قسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــ   ـ أ.د/ أحمد ربيع العربجي
 ـــةـــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الباطنة العامــــ   ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة
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 ة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــ   إبراهيم محمد بغداديـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة طنطــــــــــــــــــــــــ   كمال محمد عكاشةـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األولأن يكون )علي  
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   هاني محمد شاكر العدلر ط/ 8

 اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــةـــأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب

 الزقازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة    أيمن فتحي عبد الحليمـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــةعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة أستاذ مسا   السيد إبراهيم الشايبـ   د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  شيماء حمدته إبراهيم البدوي ر ط/ 9
 اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامــــــــ   حسن عبد الهادي أحمدـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة    ياسين صالح ياسينـ  د/ 

 ةــــــبقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــمساعد  أستاذ   محمد عبد الرؤو  قرنيد/   ـ 
 ــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــالزقازيـــــــــــــــة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــ    محمد حسن علىـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون  
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  أية على عبد هللا الحنفير ط/ 10

 اللجنة :
 ـةرئيس قسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــأستاذ و    ـ أ.د/ أحمد ربيع العربجي

 ة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة طنطــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ كمال محمد عكاشة

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  سارة إبراهيم محمد عطية ر ط/11
 اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ طارق المهدي قورة
 ــــــةـــــة المنوفيــــــــــــبقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعــــــــــــــــمساعد أستاذ    ةمحمد عمار حمود د/ م  ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــالمنوفيجامعــــــــــــــــــــة  كبد القوميبد بمعهد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكأستاذ     نجالء عالم أحمدد/   ـ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   خالد تحسين أحمد جبرر ط/ 12
 اللجنة :
 ـــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــ   سناء سيد حافظ جزارينـ أ.د/ 

 ـــــــــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــ  ـ  د/ عالء الدين عبد السالم داوود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــ   مصطفي محمد النجارـ أ.د/ 

 ـــــاـــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الباطنة العامــــــــ   األحول مبروكـ أ.د/ لؤي 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون  

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   محمد رفعت حامد أحمدر ط/ 13
 اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــ   ادي أحمدحسن عبد الهـ أ.د/ 

 ـــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة الزقازيــــــــــــــ  ـ أ.د/ ياسر عبد المنعم عبد السالم

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  علياء سمير توفيق أبو النجار ط/ 14
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 اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــ   ـ أ.د/ مصطفي محمد النجار
 ـــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــ   ـ  د/ محمد عبد الرؤو  قرنى

 ـــةـــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الباطنة العامــــ    ـ أ.د/ طارق المهدي قورة
 ـــة المنوفيـــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بمعهد الكبد القومي جامعــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ محمد عقل راضي

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 طب األسرةماجستير   بسمة شكري حامد  إبراهيمر ط/ 15

 اللجنة :
 ـة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعــــــــــــــــــــ طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةأستاذ بقسم    تغريد محمد فرحاتـ أ.د/ 
 ةبكلية الطب جامعـــة المنوفيـــــــ وقائم بعمل رئيس قسم طب األسرةأستاذ مساعد   هالة محمد المصيلحي شاهينـ  د/ 
 ـــــــــةـــــــــة المنوفيــــــــــــــــــبكلية الطب جامعـــ الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ بقسم    محمود السيد أبو سالمـ أ.د/ 

 حلوانجامعـــــــــــــــــــــة  بكلية الطب طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األسرةقسم ورئيس أستاذ     هاني شحاتهـ أ.د/ محمد 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير طب األسرة  عاطف محمد جلهوم ممرير ط/ 16
 اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــ   ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات
 أستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــة   ء عبد الفتاح بدرـ أ.د/ صفا

 القاهرةـــــــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األسرة بكلية الطب جامعــ   ـ   د/ مروة مصطفي سعيد
 ماجستير طب األسرة  هند نبيه عبد الحليم عبد هللار ط/ 17

 اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــةــــــــــــأستاذ بقسم طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــ   ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات

 بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــة األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم طب    على محمد الشافعيـ أ.د/ 
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطبكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة  ة العامةالصحقسم بأستاذ    صافي ناز السعيد شلبيـ أ.د/ 

 ماجستير طب األسرة  هبه هللا مطيع إسحق عمرر ط/ 18
 اللجنة :
 ةــــــة المنوفيـبكلية الطب جامعـــ العامة وطب المجتمع قسم الصحةورئيس أستاذ    أميمة أبو الفتح محروسـ أ.د/ 

 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــة   ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر
 ئيس قسم طب األسرة بكلية الطب جامعـــة المنوفيـــــــةأستاذ مساعد وقائم بعمل ر   ـ  د/ هالة محمد المصيلحي شاهين

 القاهرةــــــــــــــــــب األسرة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــقسم طــــــــــــــــــــــــب مساعدأستاذ    مها عبد الرحمن موافيد/  ـ 
 واحد( صوت ني، الثا األول)علي أن يكون 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   تقية فؤاد مرسي العزباوي ط/ ر 19
 اللجنة :

 بكلية الـطــــب جامعــــــــــــــة المنوفيــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ متفرغ بقسم    ـ أ.د/ محمد عبد المنعم شعيب
 بكلية الـطــــب جامعــــــة المنوفيـــــــة الجلدية والتناسليةاألمراض أستاذ مساعد بقسم     ـ   د/ عالء أحمد بكري 
 بكلية الـطــــب جامعــــــــــة المنوفيـــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ ورئيس قسم     ـ أ.د/ عالء حسن مرعي

 جامعــــــــــــــة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الـطــــب  األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم     بسمة مراد علىـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير    سمية جالل محمد جعفرط/ ر 20
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 اللجنة :
 الـطــــب جامعــــــــــــــة المنوفيــــةبكلية  األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ متفرغ بقسم    ـ أ.د/ شوقي محمود الفرارجي
 بكلية الـطــــب جامعــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ إيمان عبد الفتاح سليط

 الـطــــب جامعــــــــــــــة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ نعيم محمد داود
 ماجستير الجراحة العامة نور الدين حسين حسن الحلوانيط/ ر 21

 اللجنة :
 نوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة الم   ـ أ.د/ حاتم محمود سلطان
 ــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ أيمن أحمد البتانوني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابنهـــــــــأستاذ بقسم الجراحة العامة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة     .د/ نبيل محمد شديدـ أ
 ماجستير طب األطفال   هاني حامد أحمد سعدط/ ر 22

 اللجنة :
 ـــــــةأستاذ ورئيس قسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــ   ـ أ.د/ فادي محمد الجندي
 ــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفال بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــ    ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب
 ــــةأستاذ مساعد بقسم طب األطفال بكلية الـطـــــــــــــــــــــــــــــــب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــ    ـ   د/ غادة محمد المشد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــرأستاذ بقسم طب األطفال بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بد اللطيف عافيةـ أ.د/ على ع
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 األطفال ماجستير طب  محمد مصطفي محمد دبدبط/ ر 23
 اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــ    ـ أ.د/ أحمد ثابت محمود
 ــةــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم طب األطفال بكليـــ    ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم طب األطفال بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة طنطـــــــــــــــــ   ـ أ.د/ نبيل مصطفي العيسوي 
 األمراض الصدرية والتدرن ماجستير   أحمد قطب إبراهيم بركاتط/ ر 24

 اللجنة :
 بكليـة الطب جامعــة المنوفيــــــــــــــــــة األمراض الصدرية والتدرن أستاذ مساعد بقسم    ـ د/ إبراهيم إبراهـيم المحالوي 

 القاهـــــــــــــــــــــــرةبكليـة الطب جامعــة  األمراض الصدرية والتدرن أستاذ مساعد بقسم    ايرين محمد صابر السيدـ د/ 
 بكليـة الطب جامعــة المنوفيــــــــــــــــــة األمراض الصدرية والتدرن أستاذ مساعد بقسم    محمد عبد الستار أغاـ د/ 
 أمراض القلب واألوعية الدمويةماجستير    م حجازي إسالم إبراهيط/ ر 25

 اللجنة :
 بكليـة الطب جامعــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ والء فريد عبد العزيز
 بكليـة الطب جامعــة المنوفيــة ةأمراض القلب واألوعية الدمويأستاذمساعد بقسم    ـ   د/ غادة محمود سلطان

 ــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــطنطبكليـة الطب جامعــة  أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ بقسم    مجدي محمد المصري ـ أ.د/ 
 ماجستير جراحة العظام   محمد يسري أبو زيدط/ ر 26

 اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــةبقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكليـة الطب جامعــة المنوفيــــــــ أستاذ   ـ أ.د/ طاهر عبد الستار عيد

 ـــــــــــــــام بكليـة الطب جامعــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   محمود محمد هدهودـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــرةالقاهــــــــــأستاذ بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكليـة الطب جامعــة     محمد فاضــــــــــــــــــــــــــلـ أ.د/ 

 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي هشام محمد عبد اللطيف أبو قورةط/ ر 27
 اللجنة :
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 أستاذ ورئيس قسم األمراض العصبية والنفسية بكليـة الطب جامعــة المنوفيـــــــــــــــــــة   ـ أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراوي 
 ـــــــــةأستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـة الطب جامعــة المنوفيــــــــــ   د الحليمـ أ.د/ عماد فيهم عب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسية بكليـة الطب جامعــة طنطــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ عادل عبد الكريم بدوي 
 ماجستير الفسيولوجيا الزهراء أحمد محمود فرجر ط/ 28

 اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةـأستاذ بقسم الفسيولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــ   ـ أ.د/محمد عبد الفتاح بنداري 

 ــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم الفسيولوجيـــــــــــــــــا بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ   د/ يحيي محمد نجيب
 ـــــــــــــــــــــةيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الفسيولوج   ـ أ.د/ جرجس صبري يوسف حنا

 ـــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعين شمــة أستاذ بقسم الفسيولوجيــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــ   باتعة محمد الكافوري ـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   مريم محمد طه مصطفيط/ ر 29
 اللجنة :
 الـطــــب جامعــــــــــــــة المنوفيــــةبكلية  األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ متفرغ بقسم     محمد أحمد باشاـ أ.د/ 
 بكلية الـطــــب جامعــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابنهــــــــــكلية الـطــــب جامعــــــــــــــة ب األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    أحمد عبد الوهاب صالحـ أ.د/ 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير    رحاب رضا السيد طلبهط/ ر 30
 اللجنة :

 ــة المنوفيـــــــةبكلية الـطــــب جامعــــ األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ عزة جابر عنتر فرج
 بكلية الـطــــب جامعــــــة المنوفيـــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ مساعد بقسم     ـ   د/ هشام نبيل خالد

 ــــــــــابكلية الـطــــب جامعــــــة بنهـــــــــــــ األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ مساعد بقسم   ـ   د/ شيرين حسني أحمد عبد الرحمن
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة   محمد فتحي عبد الحكيمط/ ر 31

 اللجنة :
 ـةأستاذ بقسم األنف واألذن والحنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الـطــــب جامعــــــة المنوفيــــــ   ـ أ.د/ أحمد عبد المنعم رجب

 وم بكلية الـطــــب جامعــــــة المنوفيـــــــةـــــــــــــــــــــأستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي والسم   ظاهر أمينـ أ.د/ صفاء عبد ال
 ــــــةأستاذ بقسم األنف واألذن والحنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الـطــــب جامعــــــة المنوفيـ    عادل ثروت طهـ أ.د/ 
 بالقاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةالطب الشرعي ورئيس مصلحة الطب الشرعي أستاذ    هشام عبد الحميد فرجـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 
 

 التجميل والحروق دكتوراه جراحة   هشام كامل حسن عبد القادرط/ ر 32
 اللجنة :

 أستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـطــــب جامعــــــة المنوفيـــــــة    ـ أ.د/ فؤاد محمد غريب
 ــــــــــــــــــــة الـطــــب جامعــــــة المنوفيـــــــةأستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكليـــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ محمد أحمد مجاهد

 ــــــة الـطــــب جامعــــــة المنوفيـــــــةــــقسم جراحة التجميل والحروق بكليـــــورئيس أستاذ     طارق فؤاد كشكـ أ.د/ 
 األزهـــــــــــــرــــــــــــــــــــــــــــــة الـطــــب جامعــــــة أستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكليـــــــــــــ    فوزي أحمد حمزةـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير الجراحة العامة   محمد فوزي طنطاوي ط/ ر 33

 اللجنة :
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 امعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامة بكليـــــــــــــــــــة الطب ج   سعيد إبراهيم المالحـ أ.د/ 
 بكليـة الطب جامعــة المنوفيــة أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذمساعد بقسم    ـ   د/ محمود على سليمان
 بكليـة الطب جامعــة المنوفيــة ةــــــــــــــــــــــــــــــالدموي أمراض القلب واألوعيةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ سعيد شلبي منتصر
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكليـة الطب جامعــة  أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ أسامة سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 صوت واحد( ني، الثا ولاأل)علي أن يكون 
 ماجستير الجراحة العامة  إسالم محمد بدير عبد الحافظط/ ر 34

 اللجنة :
 ــــــــــــــــــــةــــــــأستاذ بقسم الجراحة العامة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ أ.د/ مجدي أحمد عبد الفتاح لولح

 ــةأستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــ    ـ   د/ تامر على سلطان
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكليـــــــــــــــ   ـ   د/ عبد المطلب عفت عبيد

 ماجستير الجراحة العامة   على جمال علي حيدرهط/ ر 35
 اللجنة :

 لمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة ا   ـ أ.د/ أيمن أحمد البتانوني
 ــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ حسام عبد القادر أحمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم الجراحة العامة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ حمدي عبد الهادي
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  أحمد شعبان أحمد محمدط/ ر 36

 اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أ.د/ نبيل عبد الفتاح الكفراوي ـ 

 ــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامة بكليـــــــــ   ـ أ.د/ سناء سيد حافظ جزارين
 ة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم الباطنة العامة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ ممدوح جبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 األنف واألنف والحنجرةجراحة ماجستير   محمد فوزي حسيني سحاليط/ ر 37
 اللجنة :

 ـــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــةبكليـــــــــــــــــــة الطب جامعــ األنف واألنف والحنجرةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ الحسيني الحسيني شريف
 ةـــــــــــة المنوفيـبكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــ األنف واألنف والحنجرةقسم أستاذ ورئيس    ـ أ.د/ عصام عبد الونيس بحيري 

 بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة األنف واألنف والحنجرةأستاذ بقسم    عمر عبد المنعم البنهاوي ـ أ.د/ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة  األنف واألنف والحنجرةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ محمد ناصر الشيخ

 صوت واحد( ني، الثا األولن يكون )علي أ
 
 

 طب األسرةماجستير    أنور أحمد صابر صالحط/ ر 38
 اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــةـة المنوفيـــــأستاذ بقسم طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات
 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس بقسم طب األســــرة بكليــة الطب جامعـة المنوفية   ـ   د/ هالة محمد المصيلحي

 نوفيــــــــــةبكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة الم األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    محمد عبد الواحد أحمدـ أ.د/ 
 القاهـرةبقسم طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة مساعد أستاذ    غادة محمود أحمد خفاجيد/   ـ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 الحاالت الحرجةماجستير طب   حماد نجالء سامي عبد الهاديط/ ر 39

 اللجنة :
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 أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة عين شمـــــــــــس   ـ أ.د/ محمد صدقي محمود زكي
 ـــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكليــ   ـ أ.د/ خالد موسي أبو العينين
 ـةالمنوفية الطب جامعـــــــــــــــــــــة بكليـــــــــــأستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة    ـ   د/ نجوي محمد عبد الغني

 حة العامةماجستير الجرا   محمد محمد أحمد رزق ط/ ر 40
 اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي
 ة العامة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة عين شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسأستاذ بقسم الجراح   ـ أ.د/ عماد الدين فريد إبراهيم

 ـــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــ    ـ   د/ طارق محيي راجح
 1084/109/6/2017الموضوع رقم 

كتوراه الرد مرنح درجرةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعيرة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 أحمد محمد محمد الفيشاوي . /بيبللط في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1085/109/6/2017الموضوع رقم 

كتوراه الرد مرنح درجرةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعيرة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 هبه راضي على سالم . /بيبةللط في الفسيولوجيا

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1086/10/6/0172الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.73ر3 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير حافظ السيد حافظ الشلبي /بيبللط في الجراحة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1087/10/6/2017رقم  الموضوع

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.80ر33 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير محمد الشحات عبد الرحمن الكالوي  /بيبللط في أمراض الباطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1088/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.66ر79 ئويةونسبة مجيد //  عام بتقدير إيمان عشماوي الصاوي ميز /بيبةللط في أمراض الباطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1089/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.78ر56 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير هللاعزت محمد عبد الوهاب عبد  /بيبللط في أمراض الباطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1090/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.70ر08 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير أيمن صالح عبد الفتاح موسي /بيبلطل في أمراض الباطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
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 1091/10/6/2017الموضوع رقم 

 اجستيرالم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.67ر24 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير تامر إبراهيم عبد الرحمن أحمد /بيبللط في أمراض الباطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1092/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةوالجماعية و الموافقة على اعتماد التقارير الفردية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.77ر36 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير إيهاب السيد مهدي على موسي /بيبللط في أمراض القلب واألوعية الدموية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1093/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو لموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ا ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.86ر03 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقدير منى صالح السيد سبل /بيبةللطفي الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1094/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنلدراسات العليا والبحو  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية ل
 %.86ر02 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقدير أسماء فتحي السيد زغلول /بيبةللط في طب الصناعات والصحة المهنية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1095/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.72ر89 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير أنوار مبروك حسن شعبان /ةبيبللط في الفسيولوجيا

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1096/10/6/2017رقم  الموضوع

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.73ر69 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير شيماء صالح الدين أحمد إبراهيم /بيبةللط في طب األسرة

  :ـرارـالقــ

 يرفع للجامعةالموافقة .. و 
 1097/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.79ر61 مئوية ونسبةجيد جدا  عام بتقدير ريمان عبد القادر محمد ساير داير /بيبةللط في األمراض الجلدية والتناسلية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1098/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.70ر44 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير ح يونسمحمد عبد العليم عبد الفتا /بيبللط في طب الحاالت الحرجة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1099/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.67ر8 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير عادل جمال السيد /بيبللط زةفي التخدير والعناية المرك

  :ـرارـالقــ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1100/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.74ر45 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير أحمد مصطفي متولي إبراهيم على /بيبللط خدير والعناية المركزةفي الت
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1101/10/6/2017الموضوع رقم 

ماجستير ال منح درجةجماعية و الموافقة على اعتماد التقارير الفردية وال ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.77ر47 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير أية محمد ممدوح عبد العظيم رزق  /بيبةللط في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1102/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو د التقارير الفردية والجماعية الموافقة على اعتما ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.84ر58 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير أحمد مصطفي بكر الهواري  /بيبةللط في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 1103/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو موافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ال ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.73ر58 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير مشيرة محمد نجيب عبدالواحد أبو زنه /بيبةللط في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1104/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنالعليا والبحو   مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات
 %.71ر19 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير رشا ثروت سالم محمد /بيبةللط في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1105/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنة للدراسات العليا والبحو  مذكرة أ.د/ وكيل الكلي
 %.72ر92 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير محمد معوض محمد عيسي /بيبللط في طب وجراحة العين

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1106/10/6/2017الموضوع رقم 

جستير الما منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  مذكرة 
 %.81ر34 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير أحمد محمد سالمة جاد /بيبللط في التوليد وأمراض النساء

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1107/10/6/2017 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.72ر94 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير أمجاد فتحي عبد الشافي هيبه /بيبةللطفي األشعة التشخيصية 

  :ـرارـالقــ

 يرفع للجامعةالموافقة .. و 
 1108/10/6/2017الموضوع رقم 
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 ةلباطنرة العامراأمرراض الموافقرة علرى مرنح دبلروم الدراسرات العليرا فري ــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليرا والبحرو  
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) أحمد ماجد توفيق محمد /بيبللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 1109/10/6/2017الموضوع رقم 

 /بيـبللط ة العامرةالجراحرالموافقة على مرنح دبلروم الدراسرات العليرا فري ـ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 .سات العليا بالكلية ( من الالئحة الداخلية للدرا8وذلك طبقا لنص المادة ) أحمد أحمد طاهر بعيت

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 1110/10/6/2017الموضوع رقم 

ضه ر  /ةبيبللط طفالطب األالموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 .حة الداخلية للدراسات العليا بالكلية ( من الالئ8وذلك طبقا لنص المادة ) حسين أحمد الفقي

 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1111/10/6/2017الموضوع رقم 

دي ه /ةبيبللط طفالطب األالموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8نص المادة )وذلك طبقا ل محمود فرحات العيسوي 

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 1112/10/6/2017الموضوع رقم 

ادة غر /ةبيبـللط سررةطرب األالموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) مد محمود الليثيإبراهيم مح

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 1113/109/6/2017الموضوع رقم 

كتوراه الرد مرنح درجرةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعيرة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 . دحت أمين مصطفي دويدارم /بيبللط في جراحة األذن واألنف والحنجرة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1114/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم رجةمنح دو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.70ر50 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير محمد عزت محمد خلف هللا /بيبللطفي أمراض الباطنة العامة 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 5111/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو لفردية والجماعية الموافقة على اعتماد التقارير ا ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.79ر78 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير رامي محمد عمر /بيبللطفي أمراض الباطنة العامة 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1116/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو تماد التقارير الفردية والجماعية الموافقة على اع ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.70ر80 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير صالح رزق العشماوي محمد  /بيبللطفي الجراحة العامة 

  :ـرارـالقــ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1117/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  نـ بشأمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.86ر31 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقدير رحاب عبد الفتاح سعد /بيبةللطفي األمراض الصدرية والتدرن 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1118/10/6/2017الموضوع رقم 

  لتدرن ض الصدرية وااألمراالموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في ـ بشأن سات العليا والبحو  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدرا
 .ية ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكل8وذلك طبقا لنص المادة ) ناريمان عبد الحميد محمد الجوهري  /بيبةللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 1119/10/6/2017الموضوع رقم 

 لتردرن ض الصدرية وااألمراالموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) هناء محمد أحمد القفاص /بيبةللط

  :ـرارـالقــ
 قة .. ويرفع للجامعةالمواف

 2011/10/6/2017الموضوع رقم 

ــ بشــأنمررذكرة أ.د/ وكيررل الكليررة للدراسررات العليررا والبحررو    طالبــةو ( طالــب 40) الموافقررة علررى تسررجيل موضررول الرسررالة لعرردد ـ
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..م على النحو التالي الموافقة على تسجيل موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه له
 دكتوراه الجراحة العامة   أحمد محمد الزلباني ر ط/1

 :موضول الرسالة 
 تقدمعملية كوياناجي المعدلة مقابل استخدام رقعة من الغشاء المخاطي المبطن الفم علي مرحلتين في إصالح االحليل السفلي الم

 : المشرفون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــ     ـ أ.د/ مجدي أحمد لولح
 ـــــــــــــــــــــــــــةة الطب جامعة المنوفيــــــــأستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلي     ـ  د/ تامر علي سلطان

 ــــــــــــــــــــةـــأستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــ    د العزيزـ  د/ تامر فخري عب
 الصحة العامة وطب المجتمعدكتوراه   سالي عبد الونيس محيسن حسن ر ط/2

 :موضول الرسالة 
 المنوفية عاما ( محافظة 12-6وبائيات عدوي الميكروب الحلزوني بين األطفال ) من سن 

 : المشرفون 
 ــةالطب جامعة المنوفيـ بكليةوطب المجتمع العامة  الصحةأستاذ بقسم     ربيع الدسوقي البهنسيـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة المنوفيـــة    صفاء عبد الفتاح بدر ـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــالعامة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــ الصحةد بقسم أستاذ مساع    هويدا محمد أنور الشاذليـ  د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــ مدرس     ـ  د/ ياسر عطا غنيم 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــبقسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرس    ـ  د/ شيماء شريف زكي سليمان

 دكتوراه األشعة التشخيصية  عائشة شريف محمد سعد  ر ط/3
 :موضول الرسالة 

 تحديثات الرنين المغناطيسي في تشخيص حاالت االعتالل الدماغي نتيجة نقص األكسجين
 : المشرفون 
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 ـــــــــــــــــــــــــةـــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــ األشعة التشخيصيةأستاذ بقسم      عادل محمد الوكيلـ أ.د/ 
 ــــةـــــــــــــــــــــــــاألشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــمدرس بقسم      ـ  د/ رحاب محمد حبيب

 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية    محمود رجب درويش  ر ط/4
 :موضول الرسالة 

 اجي عن العالقة بين مستوي عالمات اإلجهاد التأكسدي وانعدام الترويه في الشرايين التاجية بعد عمل توسيع أولي في الشريان الت
 يان التاجي طريق القسطرة للمرضي الذين يعانون من جلطة حديثة بالشر 

 : المشرفون 
 ةالطب جامعة المنوفيـموية بكليةأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الد    ـ أ.د/ والء فريد عبد العزيز
 ــةمنوفيالطب جامعة الاض القلب واألوعيةالدموية بكليةمدرس بقسم أمر      ـ  د/ أحمد مختار القرش

 مناطق الحارةدكتوراه طب ال    محمد السيد محمد عينر  ر ط/5
 :موضول الرسالة 

من التعبير التفاضلي للحمض النـووي الريبـوزي الطويـل الغيـر مشـفر فـي سـرطان الكبـد النـات  عـن اإللتهـاب الكبـدي الفيروسـي المـز 
 بي وسي 
 : المشرفون 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــ األمراض المتوطنةأستاذ بقسم      هاني سعيد صبري ـ أ.د/ 
 ـــــــةعة المنوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جام الكيمياء الحيويةبقسم  أستاذ مساعد     طايلإبراهيم ـ  د/ صفاء 

 ةـــــــــــــــــــــاألمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــمدرس بقسم      نجالء سعيد العبدـ  د/ 
 دكتوراه جراحة المسالك  عالء على موسي أبو دقيق  ر ط/6

 :موضول الرسالة 
 تقييم وضعية اإلستلقاء في مقابل وضعية اإلنكفاء في استخراج حصوات الكلي باستخدام منظار الكلي 

 : المشرفون 
 ــةبكلية الطب جامعة المنوفيــــ يةأستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البول    ـ أ.د/ سلطان محمد سلطان

 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــ أستاذ مساعد بقسم جراحة المسالك البولية    ـ   د/ محمد عبد المنعم الشاذلي
 ةـــــــــــــــــــــــقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــب مدرس     فؤاد محمد زناتيـ   د/ 

 األذن واألنف والحنجرةدكتوراه جراحة   أيمن زكريا المرسي الخطيب  ر ط/7
 :موضول الرسالة 

 دراسة مقارنة بين تأثير استخدام الرقعة الدرعية وتقنيات الغرز الجراحية في إعادة تجميل طر  األنف
 : المشرفون 

 لية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة بك   ـ أ.د/ عبد اللطيف إبراهيم الرشيدي
 أستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ محمد أحمد مجاهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب جامعة المنوفي   ـ   د/ أشر  على محمد الدمرداش
 سمعياتدكتوراه  غادة محمد وجيه عبد الحي فلفلة  ر ط/8

 :موضول الرسالة 
 باستخدام اختبار الكرسي الدوار ةتقييم وظائف جهاز اإلنزان ما بعد إجراء عملية زراعة القوقعة اإللكتروني

 : المشرفون 
 ةـــطب المنوفيــــــــــــــــــــــــــــبكلية  بقسم األنف واألذن والحنجرةسمعيات أستاذ     حسام سني البهاء الطلعتـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــمساعد أمراض السمع واإلتزان باألكاديمية الطبية العسكريأستاذ     أحمد إيهاب فهيم شديدد/   ـ 
 ـةــــــــــــــــــطب المنوفيـــــــبكلية  والحنجرةبقسم األنف واألذن سمعيات مدرس     أحمد محمود زين العابدينـ   د/ 
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 التخدير والعناية المركزةدكتوراه     محمد السيد سليمان ر ط/9
 :موضول الرسالة 

يــات ميثازون والماغنســيوم ســلفات للبوبيفــاكيين فــي تخــدير اللفافــة الحرقفيــة بمســاعدة الســونار فــي عملأضــافة عقــاري ديكســامقارنــة 
 ي االختياري المفصل الورك

 
 : المشرفون 

 أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ ممدوح السيد لطفي
 ةبكلية الطب جامعة المنوفي والعناية المركزةالتخدير بقسم مساعد أستاذ     ـ   د/ عز الدين صالح إبراهيم

 ةـــــــبقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــ مدرس     مد حبيبرباب محد/   ـ 
 ماجستير الجراحة العامة    ياسر إبراهيم محجوب ر ط/10

 :موضول الرسالة 
 عوامل التقييم في عالج االلتهاب الفقاري ما بعد الجراحة

 : المشرفون 
 أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ واألعصاب بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ أ.د/ عادل محمود حنفي

 أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/ هشام محمد أبو رحمة
 لمنوفيةأستاذ مساعد قسم جراحة المخ واألعصاب بكليةالطب جامعة ا     ـ   د/ طارق محيي راجح
 مدرس بقسم جراحة المخ واألعصاب بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــة    ـ   د/ محمد مرسي المشد

 ماجستير الجراحة العامة  محمد عبد المنعم طعيمة  ر ط/11
 :موضول الرسالة 

 ة بالمنظار لالستئصال الجراحيتقييم لمؤشرات الخطورة ما قبل العملية التى تنبئ بالتحول من استئصال المرار 
 : المشرفون 

 أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية     ـ د/ محمد صبري عمار
 ـــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيةمدرس بقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــ    ـ د/ محمد نزيه شاكر نصار

 ماجستير الجراحة العامة    رضا محمد عيسي ر ط/12
 :موضول الرسالة 

 مقارنة النتائ  قصرة المدي بين إصالح الفتق االربي بالطريقة الجراحية وطريقة المنظار
 : المشرفون 

 ة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيةــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الجراح    أيمن أحمد البتانونيد/ أ.ـ 
 مدرس بقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    حاد المليجيد/ محمد   ـ 

 ماجستير الجراحة العامة  لوهاب سالمةأحمد أسامة عبد ا ر ط/13
 :موضول الرسالة 

 دراسة حول الحقن الموضعي للكورتيزون مقارنة بحاصرات بيتا عن طريق الفم في عالج األورام الوعائية الجلدية 
 : المشرفون 

 ــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ بقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــ     مجدي أحمد لولحـ أ.د/ 
 أستاذ مساعد بقسم الجراحـــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ   د/ نهاد عبده أحمد زيد

 ــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ مساعد بقسم الجراحـــــــــــــة العامـــــــ    ـ   د/ تامر فخري عبد العزيز
 ــــة العامـــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيةـــــــــــــــــــــــــــــبقسم الجراحـــــــــ مدرس    ـ   د/ يحيي محمد الخطيب

 ماجستير الجراحة العامة   مها محمد عبد الحي غالي ر ط/14
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 :موضول الرسالة 
 س كل الفضاء اإلبطي للحد من تشكيل المصل بعد عملية جراحية الستئصال الثدي الجذري المعدلطم

 : المشرفون 
 أستاذ بقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    عواطف السيد فرغليـ أ.د/ 
 مدرس بقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    بد الجليل البلشيمحمد عـ   د/ 

 طب األطفالماجستير    رحاب جمال الدين على ناصر ر ط/15
 :موضول الرسالة 

 مركزة ألطفال االرتباط بين نقص فيتامين  د و تسمم الدم في العناية ال
 : المشرفون 

 أستاذ ورئيس قسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ أ.د/ فادي محمد الجندي
 ـــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيةب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم طبأستاذ      أحمد أنور خطابـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفية طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمدرس بقسم     عهدي عبد العزيز ءعلياـ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة نشوي على عبد السميع الرفاعي ر ط/16
 :لرسالة موضول ا

 دور إعطاء فيتامين )هـ( في عالج األطفال حديثي الوالدة المصابين بالصفراء الغير مباشرة 
 : المشرفون 

 بكلية الطب جامعة المنوفية طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم      غادة محمد المشدـ أ.د/ 
 بقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية زميل    حنان مصطفي السيدد/   ـ 

 ماجستير طب األطفال  سكينة زهير محمود الصاوي  ر ط/16
 :موضول الرسالة 

 بالفشل الكلوي المزمن  قياس مستوي الريزستين في الدم لدي األطفال المصابين
 : المشرفون 

 أستاذ بقسم طـــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية     ـ أ.د/ مها عاطف توفيق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــ    ـ أ.د/ محمد عبد الرحيم  سليمان

 مدرس بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية    زين عبد اللطيف عمرـ   د/ 
 طفالماجستير طب األ  آيات عبد المنعم كامل الجندي  ر ط/17

 :موضول الرسالة 
مــن عناصــر الحديــد األخــرى فــي عــالج أنيميــا نقــص الحديــد فــي  دراســة مقارنــة فاعليــة الحديــد المشــتت مصــغر الجزيئــات وغيــره 

 األطفال
 : المشرفون 

 ب جامعة المنوفيةــال بكلية الطـــقسم طـــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــورئيس أستاذ     فادي محمد الجنديـ أ.د/ 
 مدرس بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية    محمود أحمد الحاوي ـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال  هناء محمد رشاد السيد حسين  ر ط/18
 :موضول الرسالة 

 غذائي الخلقية في األطفال المصابين بالصرعالكشف عن عيوب التمثيل ال
 : المشرفون 

 أستاذ بقسم طـــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ أ.د/ سهير سيد أبو العال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيةمدرس بقسم طب األطفـــــــ    محمد سعيد المكاوي ـ   د/ 
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 ماجستير التوليد وأمراض النساء   إيمان جمال عياد ر ط/19
 :موضول الرسالة 

 في دم االم لتوقع العدوي داخل السائل االمنيوسي  6واالنترلوكين  مقارنة دور البروكالسيتونين
 : رفون المش

 ةـــبكلية الطب جامعة المنوفي النساء والتوليدأمراض قسم ب مساعدأستاذ   شريف محمد صالح الدين عبد السالمد/ ـ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيةأمراض النساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــد مدرس بقسم     إبراهيم على سيف النصرـ د/ 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  محمدهيام أحمد سليمان  ر ط/20

 :موضول الرسالة 
 عالج  التهاب  المهبل البكتيري في منع الوالدة المبكرةتأثير االكتشا  المبكر و 

 : المشرفون 
 ـةــــقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفيــورئيس أستاذ     أيمن عبد القادر شبانهد/ أ.ـ 
 مدرس بقسم أمراض النساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــد بكلية الطب جامعة المنوفية    على سيف النصر د/ إبراهيم  ـ 
 مدرس بقسم أمراض النساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــد بكلية الطب جامعة المنوفية     د/ أحمد محمد نوفل  ـ 

 التوليد وأمراض النساء ماجستير   إلهام فتحي السيسي ر ط/21
 :موضول الرسالة 

 حول الوالدة نيفيديبين مقابل البروجسترون كعالج إستمراري لوقف المخاض ونتائ  فترة ما
 : المشرفون 

 ةـقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفيــب مساعدأستاذ     عالء مسعود عبد الجيدـ د/ 
 بقسم أمراض النساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــد بكلية الطب جامعة المنوفية مدرس     رجب محمد داودـ د/ 

 مدرس بقسم أمراض النساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــد بكلية الطب جامعة المنوفية     ـ د/ أحمد محمد نوفل
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   دعاء السيد جنينه ر ط/22

 :موضول الرسالة 
فـــي مرضـــي الســـرطان المصـــاحب بأحـــداث االنصـــمام  G20210Aطفـــرة جـــين العامـــل الخـــامس ليـــدن وطفـــرة جـــين البروثـــرومين 

 الخثاري 
 : المشرفون 

 ـــــــةبكلية الطب جامعة المنوفي الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ     خالد عبد المؤمن خليفةـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيةالباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس بقسم      محمد أحمد حلوهـ د/ 
 ةـــــــبكلية الطب جامعة المنوفي عالج األورام والطب النووي مدرس بقسم      سوزي فوزي جوهرـ د/ 
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير    ضحي سعيد سيد أحمد ر ط/23

 :موضول الرسالة 
 تقييم دور التغيير الجيني للميثيلين تترا هيدروفوالت المختزل في سرطان الثدي

 : المشرفون 
 ـــةـبقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة المنوفيــمساعد أستاذ      وليد محمد فتحيـ د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفية الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبقسم  دأستاذ مساع     صبري عمارـ د/ محمد 
 مدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــة     ـ د/ ثريا أحمد عمر 

 ية والتناسلية األمراض الجلدماجستير   مروة جالل محمود البسيوني ر ط/24
 :موضول الرسالة 

 األعراض الجلدية لمرضي أنيميا البحر األبيض المتوسط
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 : المشرفون 
 ةــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــ األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم     محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ـ 

 دية والتناسلية ماجستير األمراض الجل  إيمان محمد حمدي عبد الحميد ر ط/25
 :موضول الرسالة 

 قياس االلبيومين المتغير بنقص التروية في مصل الدم في مرض الحزاز المسطح
 : المشرفون 

 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    ـ أ.د/ مصطفي أحمد همام
 قسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنوفيـــــــــــــــــــةأستاذ مساعد ب     ـ   د/ عالء أحمد بكري 

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبقسم مدرس     ـ   د/ شيماء الشافعي سليمان
 ية والتناسلية ماجستير األمراض الجلد   بسمة فتحي السواح ر ط/26

 :موضول الرسالة 
 التعبير المناعي الهستوكيميائي للبالكوجلوبين في البهاق الغير قطعي

 : المشرفون 
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    إيمان عبد الفتاح سليطـ أ.د/ 

 باثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةأستاذ بقسم ال     ـ أ.د/ رحاب منير سمكة
 أستاذ مساعد بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنوفيـــــــــــــــــــة     ـ   د/ عال أحمد بكري 

 مدرس بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــة     ـ   د/ وفاء أحمد شحاته
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    أسماء محمد أبو سعيده ر ط/27

 :موضول الرسالة 
 الدور المحتمل للبكتيريا الحلزونية في اإلصابة بمرض الصدفية

 : المشرفون 
 ةـــــــــــــــــــــــطب المنوفيبكلية  قسم األمراض الجلدية والتناسليةرئيس و أستاذ      عالء حسن مرعيـ أ.د/ 
 ةــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــجامعة طب البكلية  الكيمياء الحيويةأستاذ مساعد بقسم     رانيا محمد عزمي الشاذليـ   د/ 

 تناسلية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــةمدرس بقسم األمراض الجلدية وال     ـ   د/ وفاء أحمد شحاته
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  سارة مصطفي إسماعيل  ر ط/28

 :موضول الرسالة 
 في مرضي البهاق : دراسة مناعية هستوكيميائية  33تقييم انترلوكين ـــ

 : المشرفون 
 لتناسلية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةأستاذ بقسم األمراض الجلدية وا    مصطفي أحمد همامـ أ.د/ 
 ـــــــــةأستاذ بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيـــــ     أسماء جابر عبدهـ أ.د/ 

 األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنوفيـــــــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ عزة جابر عنتر فرج
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   أسماء عبد المنعم مصطفي ر ط/29

 :موضول الرسالة 
 دراسة التقييم تأثير تقدم العمر على الوظيفة الجنسية لدي سيدات المنوفية 

 : المشرفون 
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    رـ أ.د/ محمد عبد الواحد جاب

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   أماني محمد محسن محمد ر ط/30
 :موضول الرسالة 
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 لالوستيوبونتين في الثعلبة البقعيةالدور المحتمل 
 : المشرفون 

 ئيس قسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنوفيـــــــــــــــــــــــةأستاذ ور      ـ أ.د/ عالء حسن مرعي
 ة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــبقسم الكيمياء الحيوي مدرس    سالي محمد الحفناوي ـ   د/ 

 راض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــةمدرس بقسم األم     ـ   د/ وفاء أحمد شحاته
 ماجستير طب وجراحة العين   أسماء عادل على العناني ر ط/31

 :موضول الرسالة 
 مقارنة بين صمام أحمد والدايود ليزر لعالج الجلوكوما المستعصية

 : المشرفون 
 ةــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــ لعينطب وجراحة اأستاذ مساعد بقسم      هاني أحمد خيري  د/ ـ
 ــــةـــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــ طب وجراحة العينبقسم  أستاذ مساعد     معتز فايز الصاوي د/  ـ

 ماجستير طب وجراحة العين  رفيده مصطفي منصور سراج الدين ر ط/32
 :موضول الرسالة 

الخريطــه المماســية فــي الرســم التخطيطــي للقرنيــه فــي تحديــد مكــان المخــروط فــي حــاالت القرنيــة مقارنــة بــين الخريطــه المحوريــة و 
 المخروطيه باستخدام الكاميرا الخماسية 

 : المشرفون 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــ   عبد الرحمن السباعي سرحاند/ أ.ـ 
 ــةـــــــــــــــــــــــــــــبقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــ مدرس    أسماء محمد إبراهيمد/   ـ 

 ماجستير طب وجراحة العين   لمياء سليمان سعد سليمان ر ط/33
 :موضول الرسالة 

 مخروطية قبل وبعد عملية تصليب أو أصر كوالجين القرنيةقياس كثافة قرنية وعدسة العين لحاالت القرنية ال
 : المشرفون 

 ةب جامعة المنوفيـــــــــــــــــبقسم طب وجراحة العين بكلية الطمساعد  أستاذ    حاتم محمد جاد مرعيد/ ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــ    محمد سامي عبد العزيزـ د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين    أريج محمد عبد اللطيف ر ط/34

 :موضول الرسالة 
 الموجات فوق الصوتية الفحص المجهري البيولوجي في الزرق 

 : المشرفون 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــةن ــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم طب وجراحة العي    مصطفي كمال نصارد/ أ.ـ 
 مدرس بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    أسامة عبد هللا مرسيد/   ـ 

 ماجستير طب وجراحة العين    وجيه خلف شخاته مقار ر ط/35
 :موضول الرسالة 
 في عالج القرنية المخروطيةاالثنز بروتوكول 

 : المشرفون 
 أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــة    ـ د/ حاتم محمد جاد مرعي

 أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــة     ـ د/ هاني أحمد خيري 
 ماجستير التخدير والعناية المركزة   د القوي عبد الحكيممحمود  عب ر ط/36

 :موضول الرسالة 
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 فقر الدم ونقل الدم في المرضي الخاضعين لجراحات تركيب أو تبديل المفاصل الكبري 
 : المشرفون 

 أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكليةالطب جامعة المنوفيـة    ـ د/ عز الدين صالح إبراهيم
 مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــة     د/ وسام الدين سلطان ـ
 

 ماجستير التخدير والعناية المركزة   منصور جمال شعبان الحنوني ر ط/37
 :موضول الرسالة 

 التنبؤات بالنتائ  في جراحة السمنة المفرطة والتخدير
 : المشرفون 

 أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ أشر  محمد محمد
 أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكليةالطب جامعة المنوفيـة    ـ   د/ أيمن أحمد عبد الرحمن

 تخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم ال     ـ   د/ هالة محمد قبطان
 ماجستير التخدير والعناية المركزة   ياسر فتحي محمود صالح ر ط/38

 :موضول الرسالة 
 تحديات التخدير في جراحات السمنة المفرطة للبالغين بالمنظار

 : المشرفون 
 التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم     ـ أ.د/ غادة على حسن

 أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكليةالطب جامعة المنوفيـة    ـ   د/ عز الدين صالح محمد
 الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية    ـ   د/ وسام الدين عبد الرحمن سلطان

 ماجستير طب الحاالت الحرجة   محمد صبحي على الديب ر ط/39
 :موضول الرسالة 

 الجديد في رعاية المرضي ما بعد عملية زراعة الكبد
 : المشرفون 

 ة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامع     ـ أ.د/ حاتم أمين عطا هللا
 مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــة   ـ   د/ عالء الدين عبد السميع عياد

  جراحة العظامماجستير    طارق مسعد زيدان ر ط/40
 :موضول الرسالة 

 العظام المركز في تأخر وعدم التئام كسور العظامنية بالصفائح الدموية ونخاع المقارنة بين تأثير البالزما الغ
 : المشرفون 

 أستاذ بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/ محمود محمد هدهود
 أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة    ليمانـ أ.د/ محمد عبد الرحيم س
 ةــــــــــــــــــــــبقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيـ مدرس     ـ   د/ أحمد إبراهيم زايده

 ماجستير الجراحة العامة  أحمد عبد المنعم أحمد فوزي  ط/ ر41
 :موضول الرسالة 

  للطر  العلوي تأثير استئصال العقد الليمفاوية اإلبطية العليا علي التورم الليمفاوي 
 : المشرفون 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامجراحة العالبقسم مساعد أستاذ     أحمد صبري الجمالـ د/ 
 ـــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نزيه شاكر نصارـ د/ محمد 
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 الصحة العامة وطب المجتمعماجستير    بد هللا شرف الدينأسماء يحيي ع ر ط/42
 :موضول الرسالة 

 مالءمة الدخول واإلقامة في مستشفيات جامعة المنوفية
 : المشرفون 

 ــةطب جامعة المنوفيــــــــبكلية ال الصحة العامة وطب المجتمعقسم ورئيس أستاذ    أميمة أبو الفتح محمدد/ أ.ـ 
 ـــــةطب جامعة المنوفيـقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الب مساعدأستاذ     رـ  د/ هالة مروان جب
 ــةـــــــــــــــــــــــــــــمدرس بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة المنوفيــــ    ـ  د/ ياسر عطا غنيم

 مع بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الصحة العامة وطب المجت   ـ  د/ شيماء شريف سليمان
 األمراض العصبية والنفسيةماجستير  محمود وفيق محمود الشيخ ر ط/43

 :موضول الرسالة 
 تشخيص وعالج مرض الدوار

 : المشرفون 
 ـةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــبكلية الطب جامعة  األمراض العصبية والنفسيةقسم بأستاذ     رشا علي القبانيـ أ.د/ 

 مدرس بقسم األمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـ  د/ جيالن محمود سالم
 ة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم األمراض العصبية والنفسية بكلي    ـ  د/ خالد حاتم معرو 

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةماجستير    نها جالل علي ر ط/44
 :موضول الرسالة 

اب تهـلمرضـي االلدور اختبار البروتين األساسـي للفيـروس الكبـدي )سـي( فـي تقيـيم العوامـل المباشـرة الجديـدة المضـادة للفيروسـات 
 الكبدي الفيروسي )سي( بمستشفي حميات شبين الكوم 

 : المشرفون 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة الطبية والمناعة الميكروبيولوجياأستاذ بقسم     وفاء أحمد زهرانـ أ.د/ 
 ةـــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــ عةالميكروبيولوجيا الطبية والمنامدرس بقسم    أسماء محمد البرلسيـ  د/ 

 ماجستير طب األطفال نورا مصلحي إبراهيم عدوي  ر ط/45
 :موضول الرسالة 

 الخصائص اإلكلينيكية لدي األطفال الذين يعانون من تشنجات عصبية
 : المشرفون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــ    ـ أ.د/ فهيمه محمد حسان
 معة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جا   ـ   د/ نجالء فتحي برسيم
 ــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــ    ـ   د/ نهله محمد سعيد

 أمراض الباطنة العامةستير ماج سعيد عطفي السباعي نصير ر ط/46
 :موضول الرسالة 

 العالقة بين مستوي الهيموجلوبين وهرمون التستوستيرون في مرضي الفشل الكلوي الذين يعالجون باالستصفاء الدموي 
 : المشرفون 

 لطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية ا   ـ أ.د/ مصطفي جاب هللا النجار
 ـــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــ  ـ  د/ وليد عبد المحسن شهاب الدين

 أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــة    ـ  د/ وليد محمد فتحي
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  رامي كريم محمد الديب ر ط/47

 :موضول الرسالة 
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 تأثر الكلي بسبب داء األمعاء االلتهابي
 : المشرفون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــ    طارق المهدي قورةـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــ    ـ  د/ أحمد راغب توفيق
 ـــــةالمنوفيـــــــــــــ مدرس بقسم الباطنــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة    ـ  د/ محمد حمدي بدر

 الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير   دعاء شوقي محمد ر ط/48
 :موضول الرسالة 

 البودوكالكسين في البول : كدليل للكشف المبكر العتالل الكبيبة في المرضي الكلوي في مرضي النوع الثاني للسكري 
 : المشرفون 

 بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــةالباثولوجيا اإلكلينيكيــأستاذ بقسم    جيهان كمال السعيدـ أ.د/ 
 ـــــــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــ  ـ  د/ وليد عبد المحسن شهاب الدين

 ة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــبقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيــــ مدرس   بالل عبد المحسن منتصرـ  د/ 
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية الشيماء ربيع سليمان الخولي ر ط/49

 :موضول الرسالة 
 لمتوسطعالقة بين التعدد الجيني إلنزيم ميثيل تتراهيدروفوليت ريداكتاز و التوتر األوكسيدي في مرضي أنيميا البحر األبيض اال

 : المشرفون 
 ــــــــةأستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكيــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــ    ـ أ.د/ روحية حسن العدل

 ـــــــــةأستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ عماد فهيم عبد الحليم
 ـــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــةمدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــ   ـ  د/ محمد جمال الدين الهلباوي 

 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية هديل محمد عبد الغفار شلبي ر ط/50
 :موضول الرسالة 
 متعددة حديثي التشخيصتطور المرض في مرضي المايلوما ال كعامل دال على 45مجموعة التميز 

 : المشرفون 
 ـــــــــةأستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ سامية حسن قنديل

 ـــــــة القاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةأستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيــــة بكلية الطب جامعــــــــــــــ    ـ أ.د/ هالة فراويال
 ةرـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقاهـــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعــ عالج األورامأستاذ بقسم     ـ أ.د/ حمدي الزوام

 ــــةمدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــ    ـ  د/ نهلة فكري عثمان
 ة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــةمدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلي    ـ  د/ أميرة محمد فؤاد

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  هاني أبو زيد إسماعيل ر ط/51
 :موضول الرسالة 

 في التشخيص المبكر ألورام الكبد الخبيثة المصاحبة لاللتهاب الكبدي الوبائي سي  192دور الحامض النووي الدقيق 
 : المشرفون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــ   إيهاب أحمد عبد العاطي /ـ أ.د
 ــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــ   الشايبإبراهيم ـ  د/ السيد 

 أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــة   داليا حسني أبو العالـ  د/ 
 وفيــــــــــــــــــةبقسم الباطنــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنمدرس     ـ  د/ محمد حمدي بدر

 األشعة التشخيصيةماجستير  عمرو إبراهيم أحمد نصار ر ط/52
 :موضول الرسالة 
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 المقطعية في حاالت الثانويات غير معلومة المصدر دور البوزيترون المنبعث المدم  باألشعة
 : المشرفون 

 بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــاألشعة التشخيصيأستاذ بقسم    ـ أ.د/ السيد المكاوي السيد
 بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــة ةـــــــــــــاألشعة التشخيصيمساعد بقسم أستاذ     ـ   د/ أشر  أنس زيتون 

 
 ماجستير الفارماكولوجيا اإلكلينيكية سماح محمد عبد السالم ودن ر ط/53

 :موضول الرسالة 
 بالدكستران سلفات صوديوم في الجرزان التأثير العالجي المحتمل للميزنا على االلتهاب التقرحي للقولون المحدث

 : المشرفون 
 أستاذمساعد وقائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا بكلية الطب جامعـة المنوفيـة    ـ   د/ مها محمد البطش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعـة المنوفيــــــــــــــ   ـ   د/ عماد الدين متولي الحناوي 
 ـــــــــــــــــا بكلية الطب جامعـة المنوفيـةأستاذ بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ رحاب منير سمكة

 األنف واألنف والحنجرةماجستير  موسي شرف  حسام الدين ر ط/54
 :موضول الرسالة 

 تشخيص وعالج متالزمة الضغط العصبي الوعائي في الزاوية بين المخيخ وجزع المخ
 : المشرفون 

 ــــــة المنوفيـةبكليـــــــــــــــــــة الطب جامعــــــــــــ األنف واألنف والحنجرةأستاذ ورئيس قسم    ـ أ.د/ عصام عبد الونيس بحيري 
 ةـــــــــــــــــــــــــباألكاديمية الطبية العسكريــــــــــــــــــــــــــــــــــ األنف واألنف والحنجرةجراحة أستاذ    شريف ماهر العيني /لواء طبيبـ 

 بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعــــــــــــــــــة المنوفيـة رةــــــــــــــــــــــــاألنف واألنف والحنجمدرس بقسم   ـ   د/ طارق عبد الرحمن عبد الحافظ
 األمراض الصدرية والتدرن ماجستير   محمود إسماعيل أحمد  ر ط/55

 :موضول الرسالة 
 دور البكتريا المتفطرة الالسلية في مرضي تمدد الشعب الهوائية

 : المشرفون 
 بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة األمراض الصدرية والتدرن م أستاذ بقس   ـ أ.د/ عمرو عبد المنعم درويش
 بكليـــــــــــــــة الطب جامعــــــة المنوفية األمراض الصدرية والتدرن أستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ إبراهيم إبراهيم المحالوي 

 بكليــــــــــة الطب جامعــــــة المنوفيـــــة األمراض الصدرية والتدرن أستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ سامي سيد أحمد الدحدوح
 ــــةمدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ   د/ ريم محسن الخولي

 ماجستير الجراحة العامة د الرحمن حسن مصيلحيعب ر ط/56
 :موضول الرسالة 

 الدالآلت التشخيصية اللتهاب الزائدة الدودية
 : المشرفون 

 ـــــــــةأستاذ مساعد بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعــــــة المنوفيـــــــــــــــــــ    ـ د/ أحمد صبري الجمال
 ـــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعــــــة المنوفيـ    ـ د/ وليد محمد عمران

 التشريح وعلم األجنةماجستير    لبني طاهر محمود عيد ر ط/57
 :موضول الرسالة 

دراســة مقارنــة بـــين إضــافة مســـتخلص قشــر الحمضـــيات وهرمــون التستوســـتيرون علــي قـــرن امــون فـــي ذكــر الجـــرذ األبــيض البـــال  
 مستأصل الخصية

 : المشرفون 
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 ة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم التشريح وعلم األجنــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعــــــ   ـ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي
 أستاذ مساعد بقسم التشريح وعلم األجنــة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعــــــة المنوفيــــــــــــــــــة   ـ   د/ نيفين محمد الشريف
 ـة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم التشريح وعلم األجنـــــــــــــــــــــــــ   ـ   د/ منار على السيد فريد

 
 

 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها  محمود محمد صيرة  ر ط/58
 :موضول الرسالة 

دراســة حــدوث ســرطان الكبــد فــي المرضــي المصــابين بعــدوي فيــرس التهــاب الكبــد المــزمن ســي مــع مضــادات الفيروســات مباشــرة 
 لمفعول في محافظة المنوفية ا

 : المشرفون 
 ــــــــــــــةأستاذ بقسم األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعــــــة المنوفيــــــــــــــ   ـ أ.د/ محمد عالء الدين نوح

 توطنــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم األمراض الم    ـ   د/ أحمد رجب الجزارة
 الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلماجستير  ريهام محمد مصطفي جاب هللا ر ط/59

 :موضول الرسالة 
 لي الذئبه وعالقته بنشط المرض أـــ في مصل الدم في الك 5دراسة مستوى ـ السيمافورين 

 : المشرفون 
 بكلية طب المنوفيـــــــــــــــــــــــة الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلأستاذ ورئيس قسم     ـ أ.د/ سمر جابر سليمان

 ــــــــــــــــــةبكلية طب المنوفيـ الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلأستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ عالء عبد العزيز لبيب
 ةـــــــــالمنوفيـجامعة طب البكلية  الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلقسم ب مدرس   إيمان على عبد هللاـ   د/ 

 ـــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــةمدرس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ   د/ سالي محمد إبراهيم الحفناوي 
 

 :  ما يستجد من أعمال : عاشرا

 1121/10/6/2017الموضوع رقم 

ألسـتاذ ا ترشيح أ.د/ حسام سني البهاءعلـى  موافقة مجلس القسمـ بشأن  عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم األنف واألذن والحنجرة
 موسوعة علماء مصر الصادرة عن النقابة المهن العلمية .لمة رات القادفي اإلصداالسمعيات بالقسم 

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 
 
 

لى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجردول األعمرال اليروم فرأعلن السريد األسرتاذ الردكتور/ أحمرد  وا 
 . رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و  أحمرد على جمال الدين

 
 

                               أمين المجلس                   
  الكليةعميد 

 
                                                                  عصام عبد الونيس بحيرىأ.د/ 

 أحمد أحمـد على جمال الدينأ.د/ 

 


